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วัตถุประสงค ์ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ  

 และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรที่ท�างานด้านคนพิการ

ขอบเขต รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ  

 โดยบทความดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือก�าลังอยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ในกรณีที่เป็น 

 บทความแปล ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร

สาขาวิชา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ

ก�าหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม ) จ�านวนฉบับละ 100 เล่ม
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บทบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการปีท่ี 15 ฉบับที่ 1 นี้ จัดท�าขึ้น 

เพื่อเป็นพื้นท่ีส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ครู 

คณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานด้านคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส 

ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่อไป

 บทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา

สาระที่หลากหลาย ทั้งในด้านดนตรีบ�าบัด การผลิตสื่อนวัตกรรม การพัฒนาประสานความร่วมมือกับ 

ผู้ปกครอง การจ้างงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจ การจัดการเรียน 

การสอนของบุคคลพิการและบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งบทความต่างๆ ในวารสารฉบับนี้

จะท�าให้ผู้อ่านได้เห็นแง่มุมใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนพิการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันหลากหลายแห่ง

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการน�าผลการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยมาเรียบเรียงเป็น 

วารสาร เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานวิชาการ การต่อยอดงานวิจัย  

และการท�างานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับคนพิการในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องต่อไป

  อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง

  บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 จากการศึกษาหลักฐานงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของดนตรีบ�าบัดในการส่งเสริม 
ทักษะสังคมในบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กที่ถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว (ABAB single-case design) ร่วมกับการวิจัยกรณีศึกษาแบบกรณีเดี่ยวในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative single-case study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของดนตรีบ�าบัดที่มีต่อทักษะสังคมในเด็กที่ถูก 
ทอดทิ้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุ 8 ปี การทดลองประกอบไปด้วย 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะ Baseline ซึ่งเป็นระยะ 
ของการสังเกตทักษะสังคมที่ไม่มีการใช้ดนตรี และ 2) ระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดเพื่อส่งเสริมทักษะสังคม ซึ่งมีการ
ประเมินทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน โดยใช้ The Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) และ
แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์กราฟ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
เชิงบรรยายเพื่อแสดงพัฒนาการทักษะสังคมของผู้เข้าร่วมการวิจัยตั้งแต่ระยะ Baseline จนถึงการให้กิจกรรมดนตรี
บ�าบัดครั้งสุดท้าย
 ผลการวจิยัพบว่า ดนตรบี�าบดัช่วยส่งเสรมิทกัษะสงัคมของเดก็ทีถ่กูทอดทิง้ได้ สงัเกตได้จากในระยะ Baseline 
ช่วงที่ 1 (A1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีคะแนนทักษะสังคมที่ต�่ากว่าการให้กิจกรรมดนตรีบ�าบัดในช่วงที่ 1 (B1) หลังจากนั้น
คะแนนทกัษะสงัคมกลบัลดลงอกีครัง้อย่างเหน็ได้ชดัในระยะ Baseline ช่วงที ่2 (A2) อย่างไรกต็ามคะแนนทกัษะสงัคม
กลับมาสูงอีกครั้งในการให้กิจกรรมดนตรีบ�าบัดในช่วงที่ 2 (B2)
 
ค�าส�าคัญ: ดนตรี, ดนตรีบ�าบัด, ดนตรีบ�าบัดแบบกลุ่ม, ทักษะสังคม, เด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ดนตรีบ�าบัดเพื่อพัฒนาทักษะสังคมในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง: การวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว

ศศิพิมพ์ เศรษฐเสถียร1, นัทธี เชียงชะนา2, นิอร เตรัตนชัย3

1,3วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: 1spimm.np@gmail.com

Received: December 21, 2016
Revised: June 14, 2017 

Accepted: June 22, 2017



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 หน้า  5 ฉบับที่ 1

ABSTRACT
 A number of studies have shown effectiveness of music therapy interventions for enhancing 
social skills of all individuals regardless of age and ability level, including child abuse and neglect. This 
study employed the A-B-A-B design combined with the qualitative single-case design that aimed to 
examine the effect of music therapy on social skills of an 8-year-old neglected child. The experiment 
was organized as two periods including baseline without music (A) and music therapy sessions (B). 
The Individualized Music Therapy Assessment (IMTAP) and narrative observation form were used 
as research instruments to assess and collect the social behaviors of the participant. The results of 
participant’s social skills were illustrated using the visual inspection and narrative case study.
 The results demonstrated that music therapy enhanced the social skills of the neglected child 
efficiently. The scores of social skills in baseline sessions (A1) were lower than the scores of music 
therapy session (B1). After withdrawal interventions, the scores went lower apparently again in the 
baseline sessions (A2). However, the scores increased again after providing the music interventions 
in music therapy session (B2).

Keywords: Music, Music therapy, Group music therapy, Socail skills, Neglected child
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ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหางานวิจัย
 เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง (Neglected child) น้ัน
ถูกจัดอยู ่ในกลุ ่มเด็กท่ีถูกทารุณกรรมและปล่อยปละ
ละเลย (Child abuse and neglect) (Plub-rukarn  
& Suphakunpinyo, 2011) ซึ่ง Child Welfare  
Information Gateway (2013) ได้ให้ความหมาย 
ของเด็กที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้ว่า เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ หรือ 
ผู ้ดูแลทอดทิ้ง และไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
ในด้านความต้องการพื้นฐานที่เด็กพึงมี (Piyasilp &  
Katetumarn, 2002) จากการศึกษาปัญหาของเด็ก 
ที่ถูกทอดท้ิง และการเข้าไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์
ผู ้ดูแลเด็กในมูลนิธิเด็ก ท�าให้ผู ้ วิจัยพบปัญหาหลัก 
ซึ่งส่งผลกระทบกับเด็กในทุกๆ ด้าน นั่นคือปัญหาเรื่อง
การขาดทักษะสังคมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้วิจัย
จึงท�าการศึกษาในเรื่องของทักษะสังคม ทั้งในเด็กทั่วไป 
และในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
 ทักษะสังคม หมายถึง การติดต่อสื่อสาร หรือ
ร่วมกนัท�ากจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ของบคุคลตัง้แต่ 2 คน 
ขึ้นไป เพื่อเป้าหมายในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวก 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ที่มีความแตกต่างกัน (Sriwattanapong, 2004 as 
cited in Plordpai, 2008) จะเห็นได้ว่าทักษะสังคมเป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมาก เด็กที่ถูกทอดทิ้งก็ต้องการการส่งเสริม
ในด้านนี้เช่นกัน เพราะเด็กที่ถูกทอดท้ิงนั้นถูกละเลยทั้ง
ทางด้านร่างกายและรวมไปถึงด้านจิตใจด้วย และส่งผล 
ไปจนถึงช่วงท่ีเด็กโตขึ้น เด็กจึงขาดความเชื่อใจต่อ 
คนอื่นๆ นอกจากนี้เด็กอาจไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์กับใคร 
หรือไม่รู ้จักการวางตัวที่เหมาะสมในสังคม เป็นที่มา 
ของความบกพร่องทางทักษะสังคมท่ีเกิดข้ึน (Zitelli, 
Mclntire, & Nowalk, 2012) ดังนั้นการส่งเสริมและ
พฒันาทักษะสังคมของเดก็ทีถ่กูทอดทิง้จงึเป็นเรือ่งส�าคญั 
ซึ่งหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการส่งเสริมทักษะสังคม 
คอื การน�าเอาดนตรีบ�าบดัมาใช้ในการพฒันาทกัษะสงัคม 
ทั้งในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กปกติทั่วไป
 ดนตรีบ�าบัด คือ การน�าเอากิจกรรมดนตรี  
หรือองค์ประกอบของดนตรีมาช่วยเหลือและส่งเสริม

ด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู ้รับเข้ารับบริการ  
ซึ่งกระท�าโดยนักดนตรีบ�าบัดที่ผ่านการเรียนดนตรีบ�าบัด 
มาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี โดยกระบวนการ 
การบ�าบดัและขัน้ตอนของดนตรบี�าบดันัน้ จะน�าไปสูก่าร
พฒันาศกัยภาพสงูสดุของผูเ้ข้ารบับรกิาร ดนตรบี�าบดันัน้ 
เป็นการใช้ดนตรีเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนาทักษะ 
ด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับบริการ โดยการบ�าบัดนั้นจะตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยเสมอ (World Federation 
of Music Therapy, 2014) นอกจากนี้จากการทบทวน
วรรณกรรมผู ้วิจัยพบว่า ดนตรีบ�าบัดเป็นอีกหนึ่งวิธ ี
ที่บ�าบัดที่น�ามาส่งเสริมทักษะสังคมแล้วท�าให้เกิดผล 
ที่น่าพึงพอใจไม่น้อย (LaGasse, 2014) ซ่ึงดนตรีบ�าบัด 
มีทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัย 
เลือกใช้ดนตรีบ�าบัดแบบกลุ่มในการส่งเสริมทักษะสังคม
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย 
จะเลือกใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบปิด (The closed group) 
มาใช้ในการทดลองผลของดนตรีบ�าบัดแบบกลุ ่มเพื่อ
พัฒนาทักษะสังคมของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นการจัด
กลุ่มแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสมาชิกในกลุ่ม
เลย และทุกคนในกลุ่มจะต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อ
ควบคุมการขาดหายของผู้เข้าร่วมการวิจัย การสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อการวัดผลทักษะสังคมที่ชัดเจน (Pavlicevic, 2003)
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว ่าใน
ประเทศไทยนั้น ผู ้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่ใช ้ดนตร ี
บ�าบัด และกระท�าโดยนักดนตรีบ�าบัดที่ผ่านการเรียน
และการฝึกอบรมดนตรีบ�าบัดมาแล้วกับเด็กกลุ ่มนี ้
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังมีการใช้กิจกรรมเพลง 
ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวโดยท�าเป็นกลุ่ม (Koonkeaw,  
2014) หรือการน�าเอากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มา
ใช้ (Rodmueang, 2013) เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัย 
ได้ท�าการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศพบว่า มีงานวิจัย
ที่ใช้ดนตรีบ�าบัดกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่จ�านวนหนึ่ง แต ่
ยังไม่พบงานที่ท�ากับทักษะสังคมโดยตรง โดยเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ คอื เพือ่เพิม่ทกัษะการแก้ปัญหา เพือ่เพิม่ทกัษะ
การส่ือสารทางอารมณ์จากภายในสู่ภายนอก และเพ่ือ 
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เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัย 
ยังพบว่าได ้มีการน�าเอาดนตรีมาใช ้ร ่วมกับการให้ 
ค�าปรกึษา การร้องเพลงเดีย่ว หรอืกลุม่ การเต้นประกอบ
เพลง การเล่นเครื่องดนตรี โดยท�าการทดลองกับกลุ่ม 
เด็กที่ไร้บ้านเพื่อช่วยในเรื่องของทักษะการแก้ไขปัญหา
ของเด็กอีกด้วย (Staum, 1993) นอกเหนือจากที่ได้
กล่าวเอาไว้ข้างต้น ยังมีการน�าเอากิจกรรมทางดนตรี
บ�าบัด ได้แก่ การอิมโพรไวซ์หรือการด้นสด และการ 
แต่งเพลง มาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะสังคมในกลุ่มเด็กอื่นๆ 
ด้วยเช่นกัน (Zanders, 2015) นอกจากนี้ยังมีดนตรี
บ�าบัดทีช่่วยส่งเสรมิด้านการเรยีนอกีด้วย โดยกจิกรรมทีใ่ช้  
ได้แก่ การเล่นดนตรีสด การวิเคราะห์เนื้อเพลง การ
เคลื่อนไหวร่างกายไปกับดนตรี หรือการฟังเพลง เป็นต้น 
(Layman,  David, & Laing, 2002)
 จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศยังมีการส่งเสริม
ทักษะสังคมกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น 
ในประเทศไทยก็ยังไม่มีการน�าเอาดนตรีบ�าบัดท่ีถูกใช้
โดยนักดนตรีบ�าบัดที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วมาใช้กับเด็ก
กลุ ่มนี้ จึงท�าให้งานวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยฉบับแรก 
ทีน่�าเอาดนตรบี�าบดัมาส่งเสรมิทกัษะทางด้านสงัคมให้กับ 
เด็กที่ถูกทอดทิ้งในประเทศไทย โดยผู้วิจัยท�าการศึกษา
ทักษะสังคมท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านทักษะสังคม 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การทักทาย หรือการบอกลาอย่าง
เหมาะสม (2) การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ การเข้ามา 
ในห้องกิจกรรมด้วยตนเอง และการร่วมท�ากิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง (3) การสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม ได้แก่ 
การรู้ล�าดับการเล่นของตนเองและผู้อื่น (4) การมีสมาธ ิ
ในการท�ากจิกรรมกบัผู้อืน่ ได้แก่ การร่วมท�ากจิกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง และการสนใจนักดนตรีบ�าบัด (5) การปฏิบัติ
ตามค�าสั่ง และ (6) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ได้แก่ 
การท�ากิจกรรมกับนักดนตรีบ�าบัด หรือมีการสื่อสารกับ
ผู้อื่น โดยหัวข้อดังกล่าวถูกสรุปและดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินทางดนตรีบ�าบัดที่มีชื่อว่า The individualized 
music therapy assessment profile ในส่วนของการ
ประเมินทักษะสังคมโดยเฉพาะ (Baxter, 2007) เพื่อให้
ได้ทราบถึงการท�าดนตรีบ�าบัดที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้ 
น�าไปสู่การส่งเสริมให้มีทักษะสังคมของเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 

ให้ดยีิง่ขึน้ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ 
รวมไปถึงมอบประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจ ผูท่ี้ต้องการช่วยเหลอื
เด็ก และผู้ต้องการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ศกึษาผลของดนตรบี�าบดัทีม่ต่ีอทกัษะสงัคม
ในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยศึกษาทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน  
ได้แก่ ทักษะสังคมข้ันพื้นฐาน การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น  
การสลับผลัดเปล่ียนในกิจกรรม การมีสมาธิในการ
ท�ากิจกรรมกับผู ้อื่น การปฏิบัติตามค�าสั่ง และการมี
ปฏสัิมพันธ์กบัผู้อืน่ นอกจากนีง้านวจิยัฉบบันีมี้ค�าถามงาน
วจิยั คอื ดนตรบี�าบดัสามารถช่วยส่งเสรมิทกัษะสงัคมของ
เด็กที่ถูกทอดทิ้งได้หรือไม่  

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ด�าเนินการ 
โดยใช ้ระเบียบวิ ธีวิจัยกรณีศึกษาแบบกรณี เดี่ ยว  
(Single-case design) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ 
A-B-A-B Design หรือ Withdrawal and reversal  
ซึ่งเป็นการให้ระยะ Baseline และช่วงที่มีการจัดกระท�า
ซ�้าอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจในเรื่องของกิจกรรมหรือสิ่งที่ได้
จัดกระท�ากับผู้เข้าร่วมการวิจัยว่าให้ผลที่ดีขึ้นจริงหรือ
ไม่ เนื่องจากมีการวัดถึง 2 ครั้ง (Kazdin, 2011) ร่วมกับ
ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษาแบบกรณีเดี่ยวในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative case study) โดยลงลกึรายละเอยีดถงึชวีติ
จริง และบริบทของสิ่งที่จะศึกษา (Yin, & Davis, 2007 
as cited in Yin, 2009) โดยในงานวิจัยในครั้งนี้จะน�า
เอาการวิจัยแบบกรณีศึกษาในการบรรยายสิ่งที่เกิดข้ึน 
ในแต่ละครั้งของการท�าดนตรีบ�าบัด
 ผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นเด็ก
ผู้หญิง สัญชาติไทย อายุ 8 ปี จ�านวน 1 คน อาศัยอยู่
ในมูลนิธิเด็กโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก จาก
การสังเกตการณ์พฤติกรรมทางสังคม และสัมภาษณ์
ครูผู้สอนของผู้เข้าร่วมการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
มปีระวตักิารถกูมารดาท�าร้ายตัง้แต่อยูใ่นครรภ์ รวมไปถึง
มารดาปฏิเสธการเลี้ยงดู ท�าให้ต้องมาอาศัยในมูลนิธิเด็ก 
ผูเ้ข้าร่วมมพีีน้่องฝาแฝดทีอ่ยูด้่วยกนัตลอดเวลา แต่ท้ังสอง
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คนมกัทะเลาะ แย่งของ และท�าร้ายร่างกายซึง่กันและกนั 
ท�าให้เดือดร้อนคนรอบข้างเสมอ ซึ่งพฤติกรรมทางสังคม
โดยทั่วไปของผู้เข้าร่วมคือ มักไม่ตอบชื่อของตนเองเมื่อม ี
ผู ้ใหญ่ถาม รวมไปถึงไม่สบตาเวลาพูดคุย นอกจากนี้ 
ในทุกครั้งท่ีมีอาสาสมัครมาท�ากิจกรรมด้วย ผู้เข้าร่วม 
การวิจัยมักไม่เข้าไปท�ากิจกรรมกับเด็กคนอื่นๆ นอกจาก
นี้ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักควบคุมเพื่อนๆ ให้ท�าตามความ
ต้องการของตนเอง และไม่แบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อน 
จนท�าให้ไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกัน รวมไปถึงมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว หากรู ้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงมักจะท�าร้าย
ร่างกายตนเอง และผู้อ่ืน นอกจากน้ียังไม่ท�าตามค�าสั่ง
ของคุณครู หรือผู้ดูแลเลยแม้แต่น้อย
 ระยะ Baseline เป็นระยะที่ผู ้ วิจัยท�าการ
ทดลองโดยไม่ใช้ดนตรี ซึ่งด�าเนินการที่ห้องกิจกรรม
ภายในมูลนิธิเด็กโรงเรียนอนุบาลหมู ่บ้านเด็กสานรัก  
ผู ้วิจัยจะเป ็นผู ้คัดเลือกสมาชิกในกลุ ่มด ้วยตนเอง  
ซึ่งสมาชิกกลุ่มในระยะ Baseline นี้มีจ�านวน 4 คน ได้แก่ 
1) ผู ้เข้าร่วมการวิจัย 2) เพื่อนของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
ซึ่งเรียนในห้องเดียวกัน 3) ผู้วิจัยซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�า
กลุ่ม และ 4) นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาดนตรีบ�าบัด 
จ�านวน 1 คน ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นเพื่อนต้นแบบ โดยเป็น
แบบอย่างท่ีดใีนการแสดงพฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่หมาะสม 
ให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย
 ระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด ผู้วิจัยเลือกใช้ดนตรี
บ�าบัดแบบกลุ่มประเภท กลุ่มแบบปิด (The closed 
group) โดยกิจกรรมดนตรีบ�าบัดแบบกลุ่มจะถูกจัดข้ึน
ที่ห้องกิจกรรมของมูลนิธิเด็กโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้าน 
เด็กสานรัก ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีจ�านวน 4 คนเช่นเดียวกับ 

ในระยะ Baseline โดยกจิกรรมในระยะนีจ้ะเป็นกจิกรรม 
ดนตรีที่มี เป ้าหมายในการส ่งเสริมทักษะสังคมที่ ดี 
ให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งกิจกรรมที่ผู้วิจัยจะน�ามาใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การร้องเพลงกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งแรก 
ที่บุคคลสามารถใช้แสดงออกทางความรู้สึกด้วยดนตรีได้ 
นอกจากน้ีเนื้อเพลงและท�านองของเพลงยังช่วยให้เด็ก 
จ�าเนื้อหาส�าคัญๆ อื่น เช่น ชื่อและนามสกุลของตนเอง 
หรือผู ้อื่นอีกด้วย การเล่นเครื่องดนตรีกลุ ่ม ซึ่งท�าให ้
เด็กๆ ได้ฝึกการรับฟังเพื่อนๆ และฝึกทักษะการแบ่งปัน  
(Schulberg, 1981) นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ฝึกการ 
แบ่งปันเพือ่ให้เพือ่นในกลุม่ได้เล่นเครือ่งดนตรขีองตนเอง
บ้าง ทัง้ยงัสามารถใช้เอกลกัษณ์ทางเสยีงของเครือ่งดนตรี
แต่ละชนิดในการแทนความเป็นตัวเอง รวมไปถึงบทบาท
และหน้าที่ของตนเองภายในวงอีกด้วย (Pavlicevic, 
2003) การเต้นประกอบเพลง เป็นการเปิดโอกาสให ้
เด็กๆ สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังฝึกให้เด็ก
ปฏิบัติตามค�าสั่ง โดยการเคลื่อนไหวตามนักดนตรีบ�าบัด 
หรอืเพือ่นทีอ่อกมาเป็นผูน้�าได้อกีด้วย (Schwartz, 2012) 
กิจกรรมเกมดนตรี ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกการปฏิบัติ 
ตามกฏ ข้อบังคับ หรือระดับการวางตัวในสังคม และ 
การยอมรับผลหลังจากเล่นเกมแล้วไม่ว่าจะแพ้หรือ 
ชนะก็ตาม และกิจกรรมการแต่งเพลง จะช่วยให้เด็กๆ 
ได้ฝึกทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่นผ่านการแต่งเพลง 
(Schulberg, 1981) โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกน�ามา
ปรับใช้ในแต่ละครั้งของระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด โดย
โครงสร้างของกิจกรรมประกอบไปด้วย 3 ช่วงหลักๆ  
ได้แก่ ช่วงทกัทาย ช่วงกิจกรรมดนตรบี�าบดัส่งเสรมิทกัษะ
สังคม และช่วงบอกลา ดังตารางต่อไปนี้



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 หน้า  9 ฉบับที่ 1

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้
 1. The IMTAP intake form: เป็นแบบ
ประเมนิหนึง่ซึง่ปรากฏอยูใ่น The Individualized Music 
Therapy Assessment Profile (IMTAP) ซึ่งเป็นเครื่อง
มือที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้นก่อนที่ผู ้วิจัยจะเริ่มการ
ทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค�าถามปลายปิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนของผู้เข้าร่วมการวิจัย (Baxter, 
2007) ส�าหรบัการวจิยัครัง้นีผู้้วจิยัใช้ The IMTAP intake  
form ในการสัมภาษณ์ครูประจ�าชั้นของผู้เข้าร่วมการ
วิจัย โดยเครื่องมือจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมากขึ้น โดยการปรับให้เป็นข้อค�าถาม
ภาษาไทย และเพ่ิมข้อค�าถามที่เกี่ยวข้องกับทักษะสังคม 
เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทักษะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
 2. The Individualized Music Therapy 
Assessment Profile (IMTAP): คือ แบบประเมินทาง
ด้านดนตรีบ�าบัดส�าหรับประเมินความสามารถทาง
พัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กไปจนถึงวัยรุ่น ได้แก่ 
ทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่องปาก 
ด้านประสาทสัมผัส ด้านการรับสาร ด้านการส่งสาร ด้าน
เชาว์ปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และรวมไปถึงด้าน
ดนตรีอีกด้วย (Baxter, 2007)
 โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้เลือกใช้เฉพาะ
หัวข้อการประเมินด้านทักษะสังคม (Social skills 

หรือ SOC) โดยประเมินในด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  
1) ทักษะสังคมขั้นพื้นฐาน 2) การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น  
3) การสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม 4) มีสมาธิในการท�า
กิจกรรมกับผู้อื่น 5) การปฏิบัติตามค�าสั่ง และ 6) การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเครื่องมือจะถูกปรับเปล่ียนบาง
ส่วน กล่าวคอื ผูว้จิยัจะตดัพฤติกรรมทางสงัคมทีผู่เ้ข้าร่วม
ท�าได้ดีอยู่แล้วออก เช่น การตอบรับการเรียกชื่อทุกครั้ง 
นอกจากนี้ผู้วิจัยจะท�าการตัดพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อดนตรีออกทั้งหมด เพราะเครื่องมือจะถูกน�ามาใช้ทั้ง
ในระยะกจิกรรมดนตรีบ�าบดัและระยะ Baseline ซึง่ไม่มี
ดนตรด้ีวย หากยงัมส่ีวนทีเ่ป็นการตอบสนองต่อดนตรอียู่ 
จะท�าให้ไม่สามารถประเมนิทกัษะนีใ้นระยะ Baseline ได้
 3. แบบสังเกตพฤติกรรม: นอกจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยยังท�าการเก็บข้อมูลผ่านการ
บรรยายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงสภาพการณ์ และสิ่งที่เกิดข้ึนภายในกิจกรรม
ทั้งหมดโดยละเอียดอีกด้วย
 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในงานวิจัย
ฉบับนี้จะเริ่มต้นด้วยการสังเกตการณ์เด็กๆ ภายในมูลนิธิ
เด็กโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก โดยผู้วิจัยจะ 
คดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมการวจิยัผ่านการสงัเกตการณ์พฤตกิรรม
ทางสังคมของเด็กๆ ภายในช้ันเรียน และการสัมภาษณ์ 
ครูประจ�าชั้น เมื่อได้ผู ้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว ผู ้วิจัยจะ 
ด�าเนินการทดลอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่  

กิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ช่วงทักทาย

ช่วงกิจกรรม
ดนตรีบ�าบัด
เพือ่ส่งเสรมิทกัษะสงัคม

ช่วงบอกลา

รายละเอียดกิจกรรม

ร้องเพลง “สวสัด”ี เป็นการทกัทาย เช่น การร้องเพลงเป็นค�าว่า “สวสัด”ี 
การยกมือไหว้ หรือการถามไถ่เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให ้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเรียนรู้มารยาททางสังคม

เป็นการท�ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดแบบกลุ่ม ที่มีวัตถุประสงค์ในการ 
ส่งเสริมให้เกิดทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบ 
ไปด้วย การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลงแบบกลุ่ม การเล่นเกมดนตรี 
และการแต่งเพลง

นักดนตรีบ�าบัดจะร้องเพลง “บอกลา” ซึ่งมีเนื้อหาการบอกลา การ
ยกมอืไหว้ขอบคณุ และกล่าวถงึการพบกนัใหม่ในครัง้หน้าเพือ่เป็นการ
จบกิจกรรมดนตรีบ�าบัดในแต่ละครั้ง

ระยะเวลา 45 นาที

2-10 นาที

30-40 นาที

2-5 นาที

ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสร้างกิจกรรม
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1) ระยะ Baseline (A1) และ (A2) 2) ระยะกิจกรรม 
ดนตรบี�าบดั (B1) และ (B2) ซึง่ทัง้ 2 ช่วงนี ้จะถกูด�าเนนิการ 
สลับกันไปช่วงละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน (วันเว้นวัน) 
รวมทัง้สิน้ 4 สปัดาห์ และด�าเนนิกจิกรรมครัง้ละ 45 นาที 
โดยใช้แบบประเมนิ IMTAP และบรรยายพฤตกิรรมทีเ่กดิ
ขึน้ภายในกจิกรรมควบคูก่นัไป เพือ่แสดงให้เหน็ถงึสภาพ
การณ์ และสิง่ทีเ่กิดขึน้ภายในกจิกรรมทัง้หมด นอกจากนี้
พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดนัน้จะถูกบนัทกึโดยกล้องวดีโีอ 
โดยวีดีโอและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบและท�าลายท้ิงทันที 
ที่เสร็จสิ้นการวิจัย
 การตรวจสอบความเท่ียงระหว่างผู ้ประเมิน  
ผู ้ วิจัยใช ้การทดสอบความเที่ยงระหว่างผู ้ประเมิน  
(Inter-Observer Reliability) โดยท�าการคัดเลือกวีดีโอ
ที่ได้การทดลองมา 4 ครั้ง จากจ�านวนทั้งหมด 14 ครั้ง 
คิดเป็น 28 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
จากการทดลองครั้งที่ผูป้ระเมนิสามารถสงัเกตพฤติกรรม
ได้อย่างชัดเจนที่สุด รวมไปถึงมีเนื้อหาวีดีโอที่ครบถ้วน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยท�าการทดสอบความเที่ยงโดยใช้วิธีการ
ค�านวณ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation) จากผลการประเมิน
ระหว่างผูป้ระเมนิ 2 คน ได้แก่ ผูว้จิยั และนกัดนตรบี�าบดั
มืออาชีพ ได้ค่าความเท่ียงของความสอดคล้องคิดเป็น  
94 เปอร์เซ็นต์ (r = .94, p < .01)
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 1. การวิเคราะห์กราฟ (Visual inspection) 
เป็นการวเิคราะห์พฤตกิรรมผ่านกราฟของระยะทีม่ดีนตรี 
และไม่มีดนตรี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของทักษะเป้าหมาย (Kazdin, 2011)
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาเชิงบรรยาย 
(Qualitative case analysis) ผู ้วิจัยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งหมด 
ที่เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการบรรยายพฤติกรรมทางสังคมของ 
ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผลการวิจัย
 การน�าเสนอข้อมูลในส่วนนี้จะรายงานทักษะ
ทางสังคมของผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งในระยะ Baseline 
(A) และระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด (B) โดยรายงาน 
ผ่านการวิเคราะห์กราฟ (Visual inspection) ซ่ึงจะ
รายงานทักษะสังคมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
 1. ทกัษะสงัคมขัน้พืน้ฐาน: ในระยะ Baseline 
ครั้งที่ 1 (A1) มีค่าเฉล่ียร้อยละอยู่ที่ 55.9 ซ่ึงผู้เข้าร่วม 
การวิจัยไม่กล่าวทักทาย หรือบอกลานักดนตรีบ�าบัดเลย
แม้แต่น้อย ในขณะที่ช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัดครั้งที่ 1 
(B1) ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี
แบบง่ายๆ และการร้องเพลงพร้อมกับเล่นเครื่องดนตรี
ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยชื่นชอบ ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งกล่าว
สวัสดี และยกมือไหว้นักดนตรีบ�าบัด ท�าให้มีคะแนน 
เพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 93.5 อย่างไรก็ตามคะแนนลดลง 
เมื่อถึงช่วง Baseline ครั้งที่ 2 (A2) คิดเป็น 65.2  
ซึง่คะแนนเพิม่ขึน้จากช่วง Baseline ครัง้ที ่1 (A1) เพราะ
ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัมกีารทักทายนกัดนตรบี�าบดั แต่ไม่มกีาร 
บอกลาอย่างเหมาะสม ต่อมาในช่วงกิจกรรมดนตรี
บ�าบัดครั้งที่ 2 (B2) คะแนนเพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 96.7 ซึ่ง 
ผู้เข้าร่วมการวจิยัทัง้กล่าวทักทาย และบอกลาอย่างเหมาะ
สมด้วยตนเอง
 2. การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น: ในระยะ Baseline 
ครัง้ที ่1 (A1) อยูท่ีร้่อยละ 77 ขณะทีใ่นช่วงกจิกรรมดนตรี
บ�าบัดครั้งที่ 1 (B1) มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคิดเป็น 
ร้อยละ 98.4 ในทางตรงกันข้ามคะแนนค่อยๆ ลดลง 
เม่ือถึงระยะ Baseline ครั้งที่ 2 (A2) โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 75 แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัดครั้งที่ 2 (B2)  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าครั้งอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 96.9  
จะเห็นได้ว่าคะแนนในช่วงที่มีดนตรีและไม่มีดนตรีนั้น 
มีความแตกต่าง โดยในช่วงที่ไม่มีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการ
วิจัยมักไม่อยู ่ในพ้ืนท่ีกิจกรรม แต่ในช่วงท่ีมีดนตรีนั้น 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยู่ในพื้นที่กิจกรรม และท�ากิจกรรม 
ร่วมกับนักดนตรีบ�าบัดอย่างสม�่าเสมอ
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 3. การสลับผลัดเปลี่ยนกันในกิจกรรม:  
ในระยะ Baseline ครั้งที่ 1 (A1) ค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็น 
66.7 ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่ยอมให้คนอ่ืนๆ เล่นของ
เล่น และไม่สนใจล�าดับของแต่ละคนในกลุ่ม ในขณะที่ 
ค่าเฉล่ียร้อยละในช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัดครั้งที่ 1 (B1) 
ซึ่งเริ่มน�าเอากิจกรรมดนตรีที่มีอัตราจังหวะคงท่ี และ
เน้นความสนุกสนาน โดยใช้เพลงที่ผู ้เข้าร่วมการวิจัย 
คุ้นเคยนั้น มีค่าเฉล่ียร้อยละเพิ่มขึ้นไปจนถึง 81.3 โดย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยยอมเล่นเครื่องดนตรีตามล�าดับของตน 
แต่เมื่อถึงระยะ Baseline ครั้งที่ 2 (A2) ลดลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 58.3 ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่แบ่งปันสิ่งของ และ
ไม่สนใจล�าดับเช่นเดียวกับช่วงแรกที่ไม่มีดนตรี อย่างไร
ก็ตามในช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัดครั้งที่ 2 (B2) กลับมี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 87.5 โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยเริ่ม
ยอมรับกฎกติกาการเรียงล�าดับของคนในกลุ ่ม และ 
แบ่งปันเครื่องดนตรีให้กับเพื่อนๆ

 4. การมีสมาธิในการท�ากิจกรรมกับผู ้อื่น:  
ในระยะ Baseline ครั้งที่ 1 (A1) ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 
38.46 แต่เม่ือถึงช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัดครั้งที่ 1 (B1) 
ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ไปกับเสียงเพลงอย่างอิสระมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นมา 
ที่ร้อยละ 67.3 และในระยะ Baseline ครั้งที่ 2 (A2)  
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 41 แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
ครั้งที่ 2 (B2) ค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 84.6 
จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ไม่มีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยมี 
ค่าเฉลี่ยของการมีสมาธิในการท�ากิจกรรมที่ต�่ามาก โดย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักแสดงออกนอกพื้นที่กิจกรรม หยิบ
หนังสือการ์ตูนมาอ่าน และไม่ท�ากิจกรรม แต่ในช่วงที่มี
ดนตรีน้ันผู้เข้าร่วมการวิจัยมักท�ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
จนกระทั่งครบตามเวลาที่นักดนตรีบ�าบัดก�าหนด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาเชิงบรรยาย (Qualitative case analysis) ผู้วิจัยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการบรรยายพฤติกรรมทางสังคมของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย  
ผลการวิจัย  
 การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้จะรายงานทักษะทางสังคมของผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังในระยะ Baseline (A) 
และระยะกิจกรรมดนตรีบ าบัด (B) โดยรายงานผ่านการวิเคราะห์กราฟ (Visual inspection) ซึ่งจะรายงาน
ทักษะสังคมท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 
  1. ทักษะสังคมขั้นพื้นฐาน: ในระยะ Baseline ครั้งท่ี 1 (A1) มีค่าเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 55.9 ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่กล่าวทักทาย หรือบอกลานักดนตรีบ าบัดเลยแม้แต่น้อย ในขณะท่ีช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัด
ครั้งท่ี 1 (B1) ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการใช้กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดีแบบง่าย ๆ และการร้องเพลงพร้อมกับเล่น
เครื่องดนตรีท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยช่ืนชอบ ผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังกล่าวสวัสดี และยกมือไหว้นักดนตรีบ าบัด ท าให้มี
คะแนนเพิ่มข้ึนมาท่ีร้อยละ 93.5 อย่างไรก็ตามคะแนนลดลงเมื่อถึงช่วง Baseline ครั้งท่ี 2 (A2) คิดเป็น 65.2 
ซึ่งคะแนนเพิ่มข้ึนจากช่วง Baseline ครั้งท่ี 1 (A1) เพราะผู้เข้าร่วมการวิจัยมีการทักทายนักดนตรีบ าบัด แต่ไม่
มีการบอกลาอย่างเหมาะสม ต่อมาในช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 2 (B2) คะแนนเพิ่มขึ้นมาท่ีร้อยละ 96.7 
ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังกล่าวทักทาย และบอกลาอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 
  2. การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น: ในระยะ Baseline ครั้งท่ี 1 (A1) อยู่ท่ีร้อยละ 77 ขณะท่ีในช่วง
กิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 1 (B1) มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 98.4 ในทางตรงกันข้าม
คะแนนค่อย ๆ ลดลงเมื่อถึงระยะ Baseline ครั้งท่ี 2 (A2) โดยคิดเป็นร้อยละ 75  แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรี
บ าบัดครั้งท่ี 2 (B2) มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงกว่าครั้งอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 96.9 จะเห็นได้ว่าคะแนนในช่วงท่ีมีดนตรี
และไม่มีดนตรีนั้นมีความแตกต่าง โดยในช่วงท่ีไม่มีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่อยู่ในพื้นท่ีกิจกรรม แต่
ในช่วงท่ีมีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยอยู่ในพื้นท่ีกิจกรรม และท ากิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ าบัดอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

  
   
  3. การสลับผลัดเปลี่ยนกันในกิจกรรม: ในระยะ Baseline ครั้งท่ี 1 (A1) ค่าเฉล่ียร้อยละคิด
เป็น 66.7 ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่ยอมให้คนอื่นๆ เล่นของเล่น และไม่สนใจล าดับของแต่ละคนในกลุ่ม 
ในขณะท่ีค่าเฉล่ียร้อยละในช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 1 (B1) ซึ่งเริ่มน าเอากิจกรรมดนตรีท่ีมีอัตราจังหวะ
คงท่ี และเน้นความสนุกสนาน โดยใช้เพลงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยคุ้นเคยนั้น มีค่าเฉล่ียร้อยละเพิ่มขึ้นไปจนถึง 
81.3 โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยยอมเล่นเครื่องดนตรีตามล าดับของตน แต่เมื่อถึงระยะ Baseline ครั้งท่ี 2 (A2) 
ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 58.3 ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่แบ่งปันส่ิงของ และไม่สนใจล าดับเช่นเดียวกับช่วงแรกท่ีไม่มี

ภาพที ่1 แสดงคะแนนทักษะสังคมข้ันพ้ืนฐานในระยะ 
Baseline และช่วงที่เป็นกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

ภาพที ่2 แสดงคะแนนการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในระยะ 
Baseline และช่วงที่เป็นกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

ภาพที่ 1 แสดงคะแนนทักษะสังคมขั้นพื้นฐานในระยะ  
 Baseline และช่วงที่เป็นกิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ภาพที่ 3 แสดงคะแนนการสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม 
 ในระยะ Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ภาพที่ 2 แสดงคะแนนการมีส ่วนร ่วมกับผู ้อื่นในระยะ  
 Baseline และช่วงที่เป็นกิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ภาพที่ 4 แสดงคะแนนการมีสมาธิในการท�ากิจกรรมกับ 
 ผู้อื่นในระยะ Baseline และกิจกรรมดนตรีบ�าบัด

ดนตรี อย่างไรก็ตามในช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 2 (B2) กลับมีค่าเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 87.5 โดยผู้เข้าร่วม
การวิจัยเริ่มยอมรับกฎกติกาการเรียงล าดับของคนในกลุ่ม และแบ่งปันเครื่องดนตรีให้กับเพื่อนๆ 
  4. การมีสมาธิในการท ากิจกรรมกับผู้อื่น: ในระยะBaseline ครั้งท่ี 1 (A1) ค่าเฉล่ียร้อยละ
อยู่ท่ี 38.46 แต่เมื่อถึงช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 1 (B1) ซึ่งเน้นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เคล่ือนไหว
ร่างกายไปกับเสียงเพลงอย่างอิสระมีค่าเฉล่ียร้อยละเพิ่มขึ้นมาท่ีร้อยละ 67.3 และในระยะ Baseline ครั้งท่ี 2 
(A2) ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 41 แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 2 (B2) ค่าเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนมาท่ีร้อยละ 
84.6 จะเห็นได้ว่าในช่วงท่ีไม่มีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยมีค่าเฉล่ียของการมีสมาธิในการท ากิจกรรมท่ีต่ ามาก 
โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยมักแสดงออกนอกพื้นท่ีกิจกรรม หยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่าน และไม่ท ากิจกรรม แต่ในช่วง
ท่ีมีดนตรีนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยมักท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังครบตามเวลาท่ีนักดนตรีบ าบัดก าหนด 
 

 
 

 
 

  5. การปฏิบัติตามค าสั่ง: ในระยะ Baseline ครั้งท่ี 1 (A1) มีค่าเฉล่ียร้อยละคิดเป็น 33.3 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่ปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับ อย่างไรก็ตามคะแนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง
กิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 1 (B1) โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละคิดเป็นร้อยละ 50 โดยกิจกรรมในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเคล่ือนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระ แต่มีกรอบของดนตรีท่ีชัดเจน เช่น ประโยคเพลง 
และความช้าเร็วของเพลง เป็นตัวก าหนดเวลาในการเคล่ือนไหว ผู้เข้าร่วมการวิจัยท าตามประโยคเพลง หรือ
ความช้าเร็วของดนตรีตามท่ีนักดนตรีบ าบัดก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ต่อมาในระยะ Baseline ครั้งท่ี 2 (A2) มี
ค่าเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ีร้อยละ 33.3 เท่าเดิม และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 2 (B2) โดย
ค่าเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 58.3 
  6. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น: ส าหรับในระยะ Baseline ครั้งท่ี 1 (A1) มีค่าเฉล่ียร้อยละคิด
เป็น 83.3 และยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 1 (B1) ซึ่งเป็นกิจกรรมดนตรีท่ีใช้
เพลงท่ีร้องง่าย หรือเพลงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยช่ืนชอบมาท ากิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักยิ้มแย้ม และท า
กิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ าบัดเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม แต่เมื่อถึงระยะ 
Baseline ครั้งท่ี 2 (A2) คะแนนค่อย ๆ ลดลงโดยมีค่าเฉล่ียร้อยละกลับมาท่ี 83.3 ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่
ท ากิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ าบัด และบางครั้งไม่มีการพูดโต้ตอบ จากนั้นคะแนนกลับไปอยู่ท่ีร้อยละ 100 
เต็มในช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดครั้งท่ี 2 (B2) ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังสบตา พูดโต้ตอบ และท ากิจกรรมร่วมกับ
นักดนตรีบ าบัดอย่างต่อเนื่อง 
 

ภาพที ่3 แสดงคะแนนการสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม
ในระยะ Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

ภาพที ่4 แสดงคะแนนการมีสมาธิในการท ากิจกรรมกับ
ผู้อื่นในระยะ Baseline และกิจกรรมดนตรีบ าบัด 
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 5. การปฏิบัติตามค�าสั่ง: ในระยะ Baseline 
ครั้งที่ 1 (A1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็น 33.3 เปอร์เซ็นต์ 
ซึง่ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัมกัไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ท่ีได้รบั อย่างไร
ก็ตามคะแนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรมดนตรี
บ�าบัดคร้ังท่ี 1 (B1) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็นร้อยละ 
50 โดยกิจกรรมในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เน้น
การเคล่ือนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระ แต่มีกรอบของ
ดนตรีท่ีชัดเจน เช่น ประโยคเพลง และความช้าเร็วของ
เพลง เป็นตวัก�าหนดเวลาในการเคลือ่นไหว ผูเ้ข้าร่วมการ
วิจัยท�าตามประโยคเพลง หรือความช้าเร็วของดนตรีตาม
ที่นักดนตรีบ�าบัดก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ ต่อมาในระยะ 
Baseline ครั้งที่ 2 (A2) มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ท่ีร้อยละ 
33.3 เท่าเดิม และค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรมดนตรี
บ�าบัดครั้งที่ 2 (B2) โดยค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 58.3

 6. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น: ส�าหรับในระยะ 
Baseline ครั้งที่ 1 (A1) มีค่าเฉล่ียร้อยละคิดเป็น 83.3 
และยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัด 
คร้ังที่ 1 (B1) ซึ่งเป็นกิจกรรมดนตรีที่ใช้เพลงที่ร้องง่าย 
หรือเพลงที่ผู ้เข้าร่วมการวิจัยชื่นชอบมาท�ากิจกรรม  
ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยมักยิ้มแย้ม และท�ากิจกรรมร่วมกับ 
นักดนตรีบ�าบัดเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละคิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์เต็ม แต่เมื่อถึงระยะ Baseline ครั้งที่ 2  
(A2) คะแนนค่อยๆ ลดลงโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละกลับมาที่  
83.3 ซ่ึงผู ้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่ท�ากิจกรรมร่วมกับ 
นักดนตรีบ�าบัด และบางครั้งไม่มีการพูดโต้ตอบ จากนั้น 
คะแนนกลับไปอยู่ท่ีร้อยละ 100 เต็มในช่วงกิจกรรม
ดนตรีบ�าบัดครั้งที่ 2 (B2) ซ่ึงผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสบตา 
พูดโต้ตอบ และท�ากิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ�าบัดอย่าง
ต่อเนื่อง

อภิปรายผล
 การน�าเสนอการอภิปรายผล จะถูกแบ่งตาม
ทักษะทางสังคมทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1. ดนตรีบ�าบัดกับทักษะสังคมขั้นพื้นฐาน: 
จากผลการวิจัยพบว่าในระยะ Baseline ซึ่งเป็นช่วงที่
ไม่มีดนตรีนั้น ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่กล่าวทักทาย หรือ
บอกลาอย่างเหมาะสมกับนักดนตรีบ�าบัด แต่เมื่อถึง
ช่วงของกิจกรรมดนตรีบ�าบัด ผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังกล่าว
สวัสดี และยกมือไหว้นักดนตรีบ�าบัดทุกครั้ง ซึ่งนักดนตรี
บ�าบัดใช้ดนตรีในการพัฒนาทักษะดังกล่าวของผู้เข้าร่วม
การวิจัย โดยเริ่มจากการใช้ดนตรีเป็นโครงสร้างของเวลา 

หรือกิจกรรม (King, 2004) กล่าวคือ นักดนตรีบ�าบัด 
ใช้เนือ้เพลงของเพลงสวสัดช่ีวยก�าหนดสิง่ทีท่กุคนต้องท�า 
ไม่ว่าจะเป็น การพดูชือ่ของตนเอง การท�าท่าสวสัดใีนแบบ
ของตัวเอง การท�าท่าสวัสดีตามท่าของเพ่ือน และรวม 
ไปถึงการยกมือไหว้ และพูดสวัสดีอย่างถูกต้องเม่ือ 
เพลงจบ เช่นเดียวกับช่วงจบกิจกรรม นักดนตรีบ�าบัด 
ร้องเพลงบอกลา ซึ่งเนื้อเพลงช่วยบอกให้ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยรู้ว่าก�าลังจะจบกิจกรรมแล้ว และเม่ือจบเพลงผู้เข้า
ร่วมการวิจัยจะยกมือไหว้และพูดสวัสดีนักดนตรีบ�าบัด 
และออกจากห้องกิจกรรมโดยไม่ทักท้วงที่จะท�ากิจกรรม
ต่อเลยแม้แต่น้อย 

 
 

อภิปรายผล  
 
อภิปรายผล 
 การน าเสนอการอภิปรายผล จะถูกแบ่งตามทักษะทางสังคมท้ัง 6 ด้าน ดังนี้  
 1. ดนตรีบ าบัดกับทักษะสังคมขั้นพื้นฐาน: จากผลการวิจัยพบว่าในระยะ Baseline ซึ่งเป็นช่วงท่ีไม่มี
ดนตรีนั้น ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่กล่าวทักทาย หรือบอกลาอย่างเหมาะสมกับนักดนตรีบ าบัด แต่เมื่อถึงช่วงของ
กิจกรรมดนตรีบ าบัด ผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังกล่าวสวัสดี และยกมือไหว้นักดนตรีบ าบัดทุกครั้ง ซึ่งนักดนตรีบ าบัด
ใช้ดนตรีในการพัฒนาทักษะดังกล่าวของผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยเริ่มจากการใช้ดนตรีเป็นโครงสร้างของเวลา 
หรือกิจกรรม (King, 2004) กล่าวคือ นักดนตรีบ าบัดใช้เนื้อเพลงของเพลงสวัสดีช่วยก าหนดส่ิงท่ีทุกคนต้องท า 
ไม่ว่าจะเป็น การพูดช่ือของตนเอง การท าท่าสวัสดีในแบบของตัวเอง การท าท่าสวัสดีตามท่าของเพื่ อน และ
รวมไปถึงการยกมือไหว้ และพูดสวัสดีอย่างถูกต้องเมื่อเพลงจบ เช่นเดียวกับช่วงจบกิจกรรม นักดนตรีบ าบัด
ร้องเพลงบอกลา ซึ่งเนื้อเพลงช่วยบอกให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้ว่าก าลังจะจบกิจกรรมแล้ว และเมื่อจบเพลง
ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะยกมือไหว้และพูดสวัสดีนักดนตรีบ าบัด และออกจากห้องกิจกรรมโดยไม่ทักท้วงท่ีจะท า
กิจกรรมต่อเลยแม้แต่น้อย  
 2. ดนตรีบ าบัดกับการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับผู้อื่น : จากผลการวิจัยพบว่าในช่วงท่ีไม่มี
ดนตรี หรือในระยะ Baseline นั้น ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่าน หรือเดินออกนอกพื้นท่ี
กิจกรรมโดยไม่สนใจนักดนตรีบ าบัด ท้ังยังปฏิเสธการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในกลุ่มอีกด้วย ซึ่งตรงกันข้ามกับ
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้ ท่ีมักจะเป็นวัยท่ีมีความต้องการให้เพื่อนยอมรับตนเอง (Poopunsri & 
Damrongpol, 1991) แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัดนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยมักเข้ามาในห้องกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างรวดเร็ว และยังอยู่ในพื้นท่ีกิจกรรมเพื่อท ากิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ าบัดเป็นอย่างดี ซึ่งนักดนตรีบ าบัด
เลือกใช้กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลงร่วมกัน การเล่นเครื่องดนตรีร่วมกัน การเล่นเกมดนตรี 
และการเต้นประกอบเพลง กิจกรรมการเล่นดนตรีและร้องเพลงไปด้วยกันนั้นเป็นกิจกรรมง่าย ๆ ท่ีผู้เข้าร่วม
การวิจัย และสมาชิกคนอื่นจะได้ท าร่วมกัน โดยนักดนตรีบ าบัดเลือกใช้เพลงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยช่ืนชอบ หรือ
เพลงท่ีมีเนื้อเพลงท่ีร้องตามได้โดยง่าย และมีเนื้อหาของเพลงท่ีเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมและนักดนตรีบ าบัด
ท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างล่ืนไหล ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีความสอดคล้องอย่างมากกับส่ิงท่ี Schwartz (2012) ได้
กล่าวถึงการใช้ดนตรีซึ่งท าให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี และท าให้ผู้รับบริการดนตรีบ าบัดรู้สึกปลอดภัย ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักดนตรีบ าบัดกับเด็ก  
 3. ดนตรีบ าบัดกับการสลับผลัดเปลี่ยนในกิจกรรม: จากการศึกษาพัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้
ผู้วิจัยพบว่า เด็กมักสนใจท าตามกฏกติกาเม่ือเห็นว่ามีแนวโน้มจะได้รับรางวัล (Katawanich, 2003) แต่ใน
ระยะ Baseline ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่สลับผลัดเปล่ียนในกิจกรรม และหยิบอุปกรณ์ หรือของเล่นทันทีโดยไม่

ภาพที ่5 แสดงคะแนนการปฏิบัติตามค าสั่งในระยะ 
Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

ภาพที ่6 แสดงคะแนนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในระยะ 
Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ าบัด ภาพที่ 5 แสดงคะแนนการปฏิบัติตามค� า ส่ั ง ในระยะ  

 Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
ภาพที่ 6 แสดงคะแนนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่นในระยะ  
 Baseline และช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
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 2. ดนตรีบ�าบัดกับการมีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรมกับผู้อ่ืน: จากผลการวิจัยพบว่าในช่วงที่ไม่มี
ดนตรี หรือในระยะ Baseline นั้น ผู้เข้าร่วมการวิจัย
มักหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่าน หรือเดินออกนอกพื้นที่
กิจกรรมโดยไม่สนใจนักดนตรีบ�าบัด ทั้งยังปฏิเสธการ
ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในกลุ่มอีกด้วย ซึ่งตรงกันข้าม
กับพัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้ ท่ีมักจะเป็นวัย 
ที่มีความต้องการให้เพื่อนยอมรับตนเอง (Poopunsri & 
Damrongpol, 1991) แต่ในช่วงกิจกรรมดนตรีบ�าบัด
นัน้ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัมกัเข้ามาในห้องกจิกรรมด้วยตนเอง
อย่างรวดเร็ว และยังอยู่ในพื้นท่ีกิจกรรมเพื่อท�ากิจกรรม
ร่วมกับนกัดนตรบี�าบัดเป็นอย่างด ีซึง่นกัดนตรบี�าบัดเลือก
ใช้กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลงร่วมกัน 
การเล่นเคร่ืองดนตรีร่วมกัน การเล่นเกมดนตรี และการ
เต้นประกอบเพลง กิจกรรมการเล่นดนตรีและร้องเพลง
ไปด้วยกันนั้นเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ผู ้เข้าร่วมการวิจัย  
และสมาชิกคนอื่นจะได้ท�าร่วมกัน โดยนักดนตรีบ�าบัด
เลือกใช้เพลงที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยชื่นชอบ หรือเพลงที่ม ี
เนื้อเพลงที่ร้องตามได้โดยง่าย และมีเน้ือหาของเพลง
ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมและนักดนตรีบ�าบัดท�า
กิจกรรมร่วมกันได้อย่างลื่นไหล ซึ่งวิธีการดังกล่าวม ี
ความสอดคล้องอย่างมากกับสิ่งที่ Schwartz (2012) ได้
กล่าวถึงการใช้ดนตรีซึ่งท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และ
ท�าให้ผู้รับบริการดนตรีบ�าบัดรู้สึกปลอดภัย ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักดนตรีบ�าบัดกับเด็ก 
 3. ดนตรีบ�าบัดกับการสลับผลัดเปลี่ยน 
ในกิจกรรม: จากการศึกษาพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
วัยนี้ผู้วิจัยพบว่า เด็กมักสนใจท�าตามกฏกติกาเมื่อเห็นว่า
มีแนวโน้มจะได้รับรางวัล (Katawanich, 2003) แต่ใน
ระยะ Baseline ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักไม่สลับผลัดเปลี่ยน
ในกิจกรรม และหยิบอุปกรณ์ หรือของเล่นทันทีโดย 
ไม่สนใจนักดนตรีบ�าบัด หรือเพ่ือนคนอ่ืน ท้ังๆ ท่ีเมื่อ
ปฏบิตัติามแล้วจะได้ของรางวลั หรอืได้ท�ากจิกรรมสนกุๆ 
แต่ในกิจกรรมดนตรีบ�าบัด ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักปฏิบัต ิ
ตามล�าดับที่นักดนตรีบ�าบัดก�าหนด ทั้งยังแบ่งป ัน 
เครื่องดนตรีของตนเองให้กับผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งนักดนตรี
บ�าบดัน�าเอาดนตรมีาใช้ในการก�าหนดล�าดบัให้กับสมาชกิ

แต่ละคนผ่านเนื้อเพลง และเสียงประสานของเพลงที่
แสดงล�าดับที่ชัดเจน เช่น ในกิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี 
โดยนักดนตรีบ�าบัดจะร้องเพลงพร้อมกับดีดกีตาร์เป็น
สัญญาณให้สมาชิกคนแรกตอบชื่อของตนเอง และรวม 
ไปถึงท�าท่าสวัสดีของตนเอง และเพื่อนๆ จะได้ท�าท่า
ของคนๆ นั้น ก่อนที่นักดนตรีบ�าบัดจะเปลี่ยนไปถามชื่อ 
คนอื่นๆ ต่อ ผู้เข้าร่วมการวิจัยโยกตัวไปตามเสียงเพลง
พร้อมกับร้องเพลงสวัสดี และรอคอยที่จะท�าท่าของ 
เพ่ือนๆ โดยไม่ได้ทักท้วงว่าจะได้เป็นคนท�าท่าสวัสด ี
ก่อนหรือหลัง เพราะดนตรีท�าให้เห็นว่าอย่างไรก็จะต้อง
วนมาที่ตนเอง และระหว่างรอจะได้ท�าท่าของเพื่อนด้วย 
สังเกตได้ว่าดนตรีเป็นโครงสร้างของกิจกรรม และท�าให้
ทุกคนรู้ล�าดับของตัวเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับส่ิงที่ 
King (2004) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ดนตรีเป็นโครงสร้างของ
เวลา ช่วยให้เด็กๆ รับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองจะต้องท�า 
 4. ดนตรีบ�าบัดกับการมีสมาธิในการท�า
กิจกรรมกับผู ้อื่น: จากผลการวิจัยพบว ่าในระยะ  
Baseline ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัมกัแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ
ความไม่มีสมาธิในการท�ากิจกรรม เช่น การหยิบหนังสือ
การ์ตูนมาอ่านบ่อยครั้งๆ เดินออกนอกพื้นที่กิจกรรม  
ยืนมองหน้าต่าง ลุกไปท�าอย่างอื่น และการเดินออก
นอกห้องกิจกรรมด้วยความรู้สึกไม่พอใจ ตรงกันข้าม 
กับช่วงที่มีดนตรี ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยู่ร่วมกิจกรรมกับ 
นักดนตรีบ�าบัดเสมอ และไม่ว ่าจะมีสิ่งรบกวนใดๆ  
เช่น สมาชิกคนอื่นๆ พยายามจะออกจากห้อง เป็นต้น  
ผู้เข้าร่วมการวิจัยก็ยังคงท�ากิจกรรมดนตรีต่อไปอย่าง 
ต ่อเนื่อง จากการทดลองพบว่าดนตรีที่ผู ้เข้าร่วมการ
วิจัยช่ืนชอบ มาประกอบกับการเต้น หรือเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง เช่น กจิกรรมเต้นแล้วหยดุ เป็นกจิกรรมท่ี 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยและสมาชิกทุกคนจะเต้นอะไรก็ได้ไป
ตามเพลง แต่เมือ่เพลงหยดุ ทกุคนจะต้องหยุดเคล่ือนไหว 
และเมื่อเพลงกลับมาอีกคร้ัง ทุกคนจะสามารถเต้นต่อได้  
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมการวิจัยมีสมาธิใน
การร่วมกิจกรรมโดยไม่หันไปท�าอย่างอื่นตลอดกิจกรรม 
โดยหยุดและเคล่ือนไหวตามเพลง ทั้งยังร้องขอให้ท�า
กิจกรรมนี้อีกบ่อยครั้ง สังเกตได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกบัส่ิงที ่Davis, Gfeller, and Thaut (2008) 
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 ได้กล่าวเอาไว้เก่ียวกับการใช้ดนตรีที่ผู้รับบริการดนตรี
บ�าบัดชื่นชอบ ว่าสามารถส่งเสริมทักษะการมีสมาธิใน
การท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะดนตรีที่ผู้รับบริการ
ดนตรีบ�าบดัชืน่ชอบน้ันจะเป็นตัวช่วยให้อยากท�ากิจกรรม
มากขึ้น รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยได้อีกด้วย
 5. ดนตรีบ�าบัดกับการปฏิบัติตามค�าสั่ง: จาก
ผลการวจัิยพบว่าในช่วงทีไ่ม่มดีนตรนีัน้ ผูเ้ข้าร่วมการวจิยั 
มักไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของนักดนตรีบ�าบัดอย่างสิ้นเชิง 
ทั้งๆ ท่ีเด็กในวัยน้ีมักมีความเกรงกลัวต่อกฎระเบียบ 
และการถูกลงโทษ (Katawanich, 2003) อย่างไรก็ตาม
ในช่วงที่มีดนตรีผู้เข้าร่วมการวิจัยยอมปฏิบัติตามค�าสั่ง
มากขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละที่สูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
แต่ในระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดครั้งที่ 6, 7 และ 14  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลงนั้น ผู้วิจัยพบว่าในช่วงระยะ
กิจกรรมดนตรีบ�าบัดดังกล่าว ผู ้วิ จัยเพ่ิมกฏเกณฑ์ 
ในการท�ากิจกรรมให้กับผูเ้ข้าร่วมการวจิยัมากขึน้ อย่างไร
ก็ตามค่าเฉลี่ยโดยรวมในระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัด 
ยังคงมีค่าเฉลี่ยร้อยละที่สูงกว่าระยะ Baseline โดยนัก
ดนตรีบ�าบัดจะเล่นดนตรีในอัตราจังหวะที่ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยว่ิง หรือร้องขอก่อน จากนั้นนักดนตรีบ�าบัดจึงจะ
ค่อยๆ ปรับดนตรีให้ช้าลง หรือเร็วขึ้นทีละน้อยจนกระทั่ง 
ผู ้ เข ้าร ่วมการวิจัยหันมาท�าตามเสียงดนตรี เป็นอีก
หนึ่งวิธีการในการสอนให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยปฏิบัติตาม 
ค�าสั่ง เพราะถ้าหากส่ังให้เคลื่อนไหวตามอัตราจังหวะ
ที่นักดนตรีบ�าบัดต้องการทันที แน่นอนว่าผู ้เข้าร่วม
การวิจัยจะปฏิเสธที่จะท�า และหันไปท�าอย่างอ่ืนแทน  
สิ่งที่ เกิดขึ้นในการทดลองนั้นมีความสอดคล้องกับ 
สิ่งที่ Donald and Pinson (2012) ได้กล่าวถึงหลักการ 
ส�าคัญซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักดนตรีบ�าบัด เรียกว่า “Iso 
Principle” ซึ่งค�าว่า “Iso” นั้นเป็นภาษากรีกให้ความ
หมายว่าเท่ากัน” ดังนั้น “Iso Principle” จึงหมายถึง 
การใช้ดนตรีให้ตรงกับพฤติกรรม หรืออารมณ์ของ
ผู ้ รับบริการดนตรีบ�าบัด เช ่นเดียวกับในงานวิจัยนี้ 
ที่นักดนตรีบ�าบัดใช้ดนตรีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
การเคล่ือนไหวของผู้เข้าร่วมการวิจัยก่อน แล้วจึงค่อยๆ 
ปรับอัตราความเร็วของดนตรีทีละน้อยในภายหลัง
 6. ดนตรีบ�าบัดกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น: 

จากผลการวจิยัพบว่าในระยะ Baseline ซึง่ไม่มดีนตรนีัน้  
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่กล่าวทักทายนักดนตรีบ�าบัด รวม 
ไปถงึไม่สบตา และเดนิไปท�ากจิกรรมอืน่ รวมไปถงึใช้เวลา
ในการตอบชื่อนานกว่าคนอื่นๆ แต่ในช่วงที่มีดนตรีนั้น 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีคะแนนการมีปฏิสัมพันธ์กับนักดนตรี
บ�าบัดผ่านการพูดโต้ตอบอย่างสม�่าเสมอ สบตา และ 
การท�ากิจกรรมร่วมกับนักดนตรีบ�าบัดตลอดกิจกรรม  
โดยกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เพลง 
ที่ผู ้ เข ้าร ่วมการวิจัยช่ืนชอบ เพราะดนตรีช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดี สร้างความคุ ้นเคย และให้ความรู ้สึก 
ที่ปลอดภัย โดยดนตรีเป็นตัวช่วยในการให้ผู้เข้าร่วมการ
วจิยัเปิดใจยอมรบันกัดนตรบี�าบดั ดงัที ่Schwartz (2012) 
ได้กล่าวเอาไว้ว่า ดนตรีช่วยสร้างบรรยากาศ หรือสภาพ
แวดล้อมให้ผ่อนคลาย สนุกสนาน และไม่เป็นอันตราย
ได้เป็นอย่างดี 
 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยในระยะ Baseline (A1) ซึ่งไม่มี
การใช้ดนตรีนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระยะ
กิจกรรมดนตรีบ�าบัด (B1) ที่มีการใช้ดนตรี อย่างไรก็ตาม
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมดังกล่าวลดลงเมื่อการทดลอง
ด�าเนินมาจนถึงระยะ Baseline (A2) ซึ่งเป็นระยะ 
ที่ไม ่มีดนตรี และในที่สุดค่าเฉลี่ยกลับมาสูงอีกครั้ง 
ในระยะกิจกรรมดนตรีบ�าบัดที่มีการใช้ดนตรีอย่าง 
ต่อเนื่อง จะเห็นได้ว ่าดนตรีนั้นมีอิทธิพลอย่างมาก 
ในการปรับพฤติกรรมทางสังคมของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
ในครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�าการสรุปข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการน�าเอากิจกรรมดนตรีบ�าบัดไปใช้กับ
เด็กที่ถูกทอดทิ้งในหัวข้อถัดไป เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ 
นักดนตรีบ�าบัด และผู้ที่สนใจ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค และหลักการ 
ทีเ่ป็นประโยชน์กับการท�ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดกบัทกัษะ
ทางสังคม
 Iso Principle: เป็นการใช้ดนตรีให้ตรงกับ
พฤติกรรม หรืออารมณ์ของผู้รับบริการดนตรีบ�าบัด  
องค์ประกอบของดนตรีที่สามารถปรับได้ เช่น อัตรา
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จังหวะช้า-เร็ว ความดัง-เบา หรือแม้กระท่ังสไตล์เพลง 
ที่ผู ้รับบริการชอบ ณ ขณะนั้น เป็นต้น (Donald &  
Pinson, 2012)
 Response-evoking Techniques: วิธีการที่
ผู้วิจัยน�าเอามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้เรียกว่า “Pausing” 
หรือ “Freezing” ที่แปลว่า “หยุด” หรือ “แช่แข็ง” 
ตามล�าดับ ซึ่งนักดนตรีบ�าบัดทั่วไปจะท�าการหยุดท�านอง
เพลง หรือจังหวะเพลงท่ีก�าลังด�าเนินอยู่ทันที วิธีการนี ้
จะใช้เรียกความสนใจของผู ้เข ้าร ่วมการวิจัยได้เป็น 
อย่างดี (Wingram, Pedersen, & Bonde, 2002) 
 Behavioral Techniques: เป็นเทคนิคการ
ปรับพฤติกรรมท่ีนักดนตรีบ�าบัดมักนิยมใช้กันอย่าง 
แพร่หลาย วิธีการที่ผู ้วิจัยน�ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้  
ได้แก่ การเตือน (Prompt) เช่น นักดนตรีบ�าบัดใช้การ
เตอืนโดยใช้ค�าพดูสัน้ๆ โดยการบอกพฤติกรรมทีผู่เ้ข้าร่วม
การวจิยัควรท�าให้ชดัเจน การเสรมิแรง (Reinforcement)  
เช่น การชม การให้ดนตรีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยชอบเป็น
รางวัล เป็นต้น การเบี่ยงเบนความสนใจ (Redirection)  
เช่น ในเวลาที่ผู ้ เข ้าร ่วมการวิจัยก�าลังแสดงท่าทาง 
ไม่พอใจ นักดนตรีบ�าบัดจะเบ่ียงเบนความสนใจไปที่การ
เล่นเครื่องดนตรี หรือร้องเพลงที่ผู้รับบริการชอบ เป็นต้น 
การให้แบบอย่าง (Modeling) (Darrow, 2008) เช่น  
นักดนตรีบ�าบัด และนักดนตรีบ�าบัดร่วมท�าหน้าที่เป็น 
แบบอย่าง ในการท�าตามกติกาของกลุ่ม แล้วได้รางวัล 
เป็นต้น และการเพิกเฉย (Extinction) (Madsen, 1998) 
เช่น เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
นักดนตรีบ�าบัดเมินเฉยต่อพฤติกรรมน้ันโดยการเล่น 
ดนตรีท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยชื่นชอบต่อไปกับเพื่อนคนอื่นๆ 
ในกลุ่ม เพื่อป้องกันมิให้พฤติกรรมนั้นด�าเนินต่อไปอีก 
เมื่อได้รับความสนใจ เป็นต้น
 2. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการที่เหมาะสม 
ในการท�ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดกับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  
	 กระบวนการที่ 	 1	 สั ง เกตการณ ์ 	 และท�า 
ความรูจ้กั:	ขัน้นีเ้ป็นขัน้ทีท่�าก่อนเร่ิมกจิกรรมดนตรบี�าบดั
กบัเดก็ ๆ  เป็นการสงัเกตพฤตกิรรม และสร้างความคุน้เคย  
หรือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักดนตรีบ�าบัด 
กับเด็ก ซึ่งต้องใช้เวลาในการท�าความคุ ้นเคย ตั้งแต่  

3 สัปดาห์ ไปจนถึง 2 เดือน เพราะเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้น
มักจะปิดก้ันตัวเองจากคนแปลกหน้า ระยะเวลาจึงเป็น 
ส่ิงท่ีนักดนตรีบ�าบัดควรให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ นอกจากนี้นักดนตรีบ�าบัดควร 
พูดคุยกับครูประจ�าชั้น หรือผู ้ดูแลเด็กให้ได้มากที่สุด 
เพราะเป็นผู้ที่รู้จักเด็กดีที่สุด
	 กระบวนการที่	2	ขั้นประเมินเบื้องต้น	(Initial	
Assessment):	นักดนตรีบ�าบัดต้องท�าการศึกษาและ
ท�าการประเมินด้านพัฒนาการ หรือทักษะทั่วไปของ 
เด็กตามช่วงอายุ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ 
หรือทักษะที่ขาดหายไปของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ต่อมา 
จึงท�าการประเมินความชอบด้านดนตรีของเด็ก เพื่อให้
ทราบถึงกิจกรรมดนตรี องค์ประกอบของดนตรี เครื่อง
ดนตรี หรือเพลงที่เด็กชอบ
	 กระบวนการที่	3	กิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงต้น:	 
นักดนตรีบ�าบัดเริ่มจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก โดย
กิจกรรมดนตรีบ�าบัดช่วงต้นนี้ควรเป็นกิจกรรมที่ มี 
กฏระเบียบ หรือข้อบังคับน้อยที่สุด รวมไปถึงควรเป็น
กิจกรรมง่ายๆ ที่ท�าแล้วสนุกสนาน และประสบความ
ส�าเร็จได้โดยง่าย โดยเน้นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดี
ระหว่างนักดนตรีบ�าบัดกับเด็กก่อน สิ่งส�าคัญคือการ
สร้างความไว้วางใจ และความสนิทใจของเด็กที่มีต่อ 
นักดนตรีบ�าบัด
	 กระบวนการที่	4	กิจกรรมดนตรีบ�าบัด:	 เมื่อ 
นักดนตรีบ�าบัดท�าให้เด็กๆ ไว้วางใจ และสนิทใจได้ส�าเร็จ 
ในขั้นนี้นักดนตรีบ�าบัดสามารถเพิ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
มากข้ึนกับเด็กๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกฏระเบียบ  
ข้อบังคับมากขึ้น การท�าตามนักดนตรีบ�าบัดมากขึ้น  
และการสอนทักษะใหม่ๆ เป็นต้น
	 กระบวนการที่	5	การประเมินหลังการบ�าบัด	
(Evaluation):	 เม่ือจบกิจกรรมแล้วนักดนตรีบ�าบัด 
จะต้องท�าการประเมินทักษะต่างๆ ของเด็กซ่ึงเป็น 
แบบประเมินเดียวกับในช่วงการประเมินเบื้องต้นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปผลการบ�าบัด ณ ช่วงเวลานั้น หากผล
การบ�าบัดปรากฏให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีดี และเด็กบรรลุ 
เป้าหมายของการบ�าบัดในคร้ังน้ันแล้ว นักดนตรีบ�าบัด
อาจยุติการบ�าบัด หรือท�าการบ�าบัดเป้าหมายอื่นๆ  



หน้า 16 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ทีเ่หมาะสมต่อไป และหากผลการบ�าบดัปรากฏให้เหน็ว่า 
เด็กยังไม่บรรลุเป้าหมาย นักดนตรีบ�าบัดอาจท�าการ 
บ�าบัดเป้าหมายนั้นต่อ หรือพิจารณาเปล่ียนเป้าหมาย 
ให้เหมาะสมกับตัวเด็กมากขึ้น แล้วท�าการบ�าบัดต่อไป
 3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
 3.1  ผู ้วิจัยสามารถเพิ่มระยะเวลาในการ
ทดลอง ให้สามารถสร้างความคุ้นเคย และเริ่มให้กฏ
ระเบียบที่จริงจังมากขึ้นกับเด็กกลุ ่มนี้ได้ เพื่อทักษะ 
ทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น
 3.2  ผูว้จิยัสามารถเพ่ิมสมาชกิท่ีเป็นเพ่ือนของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้มากกว่า 1 คน เพื่อส่งเสริมทักษะ 
ทางสังคมอย่างจริงจัง และเป็นการจ�าลองสภาพสังคม 

ของผู้เข้าร่วมการวิจัยอีกด้วย
 3.3  ผู ้วิจัยสามารถส่งเสริมทักษะด้านอ่ืนๆ  
ที่ยังเป็นปัญหาต่อไปได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร ปัญหา 
ด้านจิตใจ และความรู้เรื่องเพศ เป็นต้น
 3.4  ผู้วิจัยสามารถใช้ดนตรีบ�าบัดกับเด็กที่ถูก
ทอดทิ้งในช่วงอายุอื่นๆ ได้
 3.5  ผู้วิจัยสามารถท�าการส่งเสริมความเข้าใจ
และการท�างานร่วมกันระหว่างนักดนตรีบ�าบัด กับพ่อแม่  
ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือครูผู้สอน เพื่อให้ได้ผลการวิจัย 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดวธิกีาร และกระบวนการ
พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และผลทาง 
การเรยีนของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิในระดบัอดุมศกึษา 2) พฒันารปูแบบความร่วมมอืของผูป้กครอง
ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบความร่วมมือ
ของผูป้กครองในการจัดการเรยีนการสอนต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระยะแรกเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปริญญาตรี จ�านวน 207 คน  
ระยะที่สองเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ปกครอง จ�านวน 17 คน เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม 
และระยะท่ีสามเป็นการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนกับผู้ปกครองและ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ�านวน 10 คน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความเห็นว่าปัจจัยด้านบริบทของครอบครัวมีผลต่อการเรียนรู้สูงสุด รองลงมา 
คือด้านสถานศึกษาและด้านความช่วยเหลือตามล�าดับ ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ 5 ด้าน และต�่า 
กว่าเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านเห็นใจผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพและความพอใจชีวิต 2) ผลการพัฒนารูปแบบ
ความร่วมมอืของผูป้กครองในการจัดการเรียนการสอนของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิได้รปูแบบประกอบ
ด้วย 4 มิติ คือ ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล สัดส่วนและวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมและแสวงหาความรู้ เนื้อหาสาระ 
ที่จะน�ามาเพื่อสร้างความร่วมมือ และปัจจัยสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือ  
พบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีการติดต่อส่ือสารระหว่างภายในกลุ่ม ความสามารถ
และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นทุกด้าน นักศึกษาที่มี 
ความบกพร่องทางการได้ยินมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านการมีแรงจูงใจเพิ่มข้ึนและมีคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 

ค�าส�าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผู้ปกครอง, นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน,  
  รูปแบบความร่วมมือ

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้
ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษา

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
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Abstracts
 The objectives of this study were to 1) study the physical characteristics, emotional  
intelligence and the academic achievements of hearing impaired students in higher education,  
2) develop a model of parental cooperation in teaching and learning of hearing impaired students, 
and 3) study the effects of the parental cooperation model in teaching and learning in terms of 
both emotional intelligence and the academic achievements of hearing impaired students. In the 
first phase, data were collected from a survey of 207 hearing impaired students in undergraduate 
level. Subsequently, The second phase has gathered data from the in-depth interview. The 17 of 
academicians and parents were interviewed in order to find the suitable model. In addition, the 
third phase is the test of using the parents’ cooperation in teaching management with 10 parents 
and hearing impaired students for the time period of 8 weeks. The research results were as follows:  
1) the sample has the hearing impairment and this has the opinion that the factor in the context  
of the family will have the effect on the learning highest, followed by the educational institution 
support and the assistance respectively. Their average scores in the components of emotional 
intelligence were at normal level in 5 domains: and were lower than the normal criterion in 4  
domains: sympathy, responsibility, relationship, and life satisfaction. The development of the  
parental cooperation model on the learning of the hearing-impaired students were presented in 
a four-dimensional model consisting of comprise groups of people, communicating for knowledge 
acquisition, the contents to create collaboration, and the factors as supporting the network. The 
results from implementing the model reveled that there was communication between groups of 
parents, their ability and behavior operate the social network were improved, and their learning 
behaviors were increased in all domains. For students with hearing impairment, they gained higher 
level of emotional intelligence in motivation and their scores of learning achievement in Information 
Resources Development course were increared.

Keywords: Emotional Intelligence, Academic Achievement, Parents, Hearing Impaired Students,  
  Cooperation Model
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ความบกพร่องทางการได้ยนิของบคุคลเป็นภาวะ 
ที่พบได้ทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization [WHO], 2015) พบว่า 
จะมีทารกแรกเกิดประมาณ 1-2 คน ในทุก 1000 คน 
เป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ จ�านวนจะเพ่ิมสงู
เป็น 2-4 คน เมือ่เดก็เข้าสูว่ยัเรยีนเนือ่งจากอาการอาจเพิง่
เห็นได้ชัด จากสถิติการด�าเนินงานจดทะเบียนคนพิการ
ทั่วประเทศ เดือนสิงหาคม 2560 ของ Department of  
empowerment of persons with disabilities (2017) 
พบว่า ในประเทศไทยมีคนพิการที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ�านวน 330,488 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.35 จากจ�านวนคนพิการทั้งประเทศ 
ปัญหาส�าคญัของผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิคอืเรือ่ง
ของการสื่อสาร (Schirmer, 2001 as cited in Luckner 
& Cooke, 2010) ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญของมนุษย์ใน
การเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ในรูป
แบบต่างๆ และพัฒนาระดับความรู้ทั้งด้านวิชาการและ
ประสบการณ์การใช้ชีวิต (Calderon & Greenberg, 
2003) โดยเฉพาะการพัฒนาอารมณ์มีความซับซ้อนมาก
ส�าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 ป ีการศึกษา 2558 มีสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย เปิดรับผู ้ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี จ�านวน 41 สถาบัน  
มีผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินลงทะเบียนเรียน 
จ�านวน 519 คน (Office of the Higher Education 
Commission, 2015) บุคคลกลุ่มน้ีใช้การสื่อสารด้วย 
ภาษามือเพื่อสื่อความหมายและถ ่ายทอดอารมณ์  
ความรู ้สึกแทนการพูด (Arayawinyu, 1999) ความ
สามารถทางการเรียนโดยเฉพาะทักษะการอ่านและ
การเขียนอยู่ในวงจ�ากัด การใช้ภาษามือในการสื่อสาร 
ไม่สอดคล้องกับภาษาเขียนซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อ 
การท�าข้อสอบส่งผลต่อปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต�่ากว่าคนท่ัวไป (Niyomthum, 2001) และเมื่อ
เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีจะประสบกับปัญหาจาก
การปรับตัวกับเพื่อนที่มีการได้ยิน ปัญหาทัศนคติของ 
คนทั่วไปที่มีต่อคนพิการ ขาดก�าลังใจในการศึกษา ไม่มี

ความมัน่ใจในการด�าเนนิชวีติ ส่งผลกระทบทางด้านจติใจ 
เกิดภาวะความเครียด (Phoomisittiporn, 2007) หาก
ไม่สามารถปรับตัวได้อาจส่งผลต่อปัญหาด้านอารมณ์
และพฤติกรรม เกิดความกังวลใจ คับข้องใจ หวาดระแวง 
เก็บตัวไม่ต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่น (Arayawinyu, 
1999) ความพร้อมในการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก
และล่ามภาษามือให้แก่คนพิการ ซึ่งเป็นการจัดเพื่อให ้
สทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาคทางการศกึษาของคนพกิาร
ในระดับอุดมศึกษา (Suntonanantachai, 2010) 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intel-
ligence: EI) เป็นความสามารถของบุคคลในการรับ
รู้ เข้าใจ แยกแยะความคิดในการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองและผู้อื่น (Mayer, Roberts, & Barsade, 2008) 
ทฤษฏีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของ Goleman 
(1998) ให้นิยามของความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นความ
ตระหนักรู ้ถึงความรู ้สึกของตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้าง 
แรงจูงใจ บริหารจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้น  ในประเทศไทย
กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health, 
2000) แบ่งความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น ด้านดี ด้าน
เก่ง และด้านมคีวามสขุ เป็นความสามารถควบคมุอารมณ์
ในการด�าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ได้ถูกน�ามาใช้เครื่องชี้วัดระดับ
ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ นัก
ธรุกจิ นกัเรียน/นกัศกึษา รวมถงึผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
ในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย (Weng, 2008)  
ผลการศึกษาของ Mankus, Boden, and Thompson 
(2016) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส�าเรจ็ในการปฏิบตังิาน โดยผูท้ีม่คีวามฉลาดทาง
อารมณ์ในเรือ่งทกัษะการจดัการตนเองทีด่ ีมแีนวโน้มทีจ่ะ
มีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกว่าผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์
ต�่าและ Theunissen et al. (2014) กล่าวว่า การปรับตัว
ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การเข้าสังคมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะด้อยกว่าคนปกติ
 การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูท้ีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยินสามารถเรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษาได้
ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ (Nayong, 2010) ความ
ร่วมมอืของผูป้กครองถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัประการหนึง่  
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(Amonwiwat, 2002) การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
ให้สามารถด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นพลัง
ส�าคญัในการสร้างความส�าเรจ็ของการเรยีนรูข้องคนพกิาร 
รูปแบบการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัผูป้กครอง/ครอบครวั
โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมจงึจะเป็นการแสวงหาวิธกีาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากถ้าผู ้ปกครองมีความรู ้ 
ความเข้าใจและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกีย่วกับการพฒันาศักยภาพของคนพิการแล้วจะสามารถ
พัฒนาคนพิการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ�าเป็นของคนพกิารแต่ละคน (Suntonanantachai,  
2010) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง
เป็นการน�ากลุ่มคนที่มีความเชื่อและค่านิยมเหมือนกัน 
มาร่วมกจิกรรม ส่งเสริมการเรยีนรูร่้วมกัน โดยการรวมตวั 
นั้นมีปัจจัยท่ีส�าคัญ คือ ความเป็นสมาชิก มีอิทธิพล 
โน้มน้าว เตมิเตม็ความต้องการจ�าเป็นเฉพาะบคุคล ท�าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อารมณ์ รวมถึงการ
ท�างานและช่วยเหลือกัน ซ่ึงความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้ปกครองในสถานศึกษาควรมีโอกาสในการ
เสวนาใคร่ครวญแลกเปลีย่นปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ระหว่างกันเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปกครอง
มากขึ้นเพื่อลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ในการดูแลบุตรหลาน 
การรวมกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องการเรียนรู ้ของผู ้ปกครอง  
แลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและกลยุทธ์ร่วมกัน 
(Amonwiwat, 2002)
 ความร่วมมือของผู้ปกครองในการเรียนรู้ของ
บตุรหลานพกิารทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิส่วนมาก
ปรากฏกบัผูพ้กิารในช่วงประถมและมธัยมศกึษาแต่ไม่พบ
การศึกษากับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังๆ ที่นักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับนี้ยังคงต้องการ
ความช่วยเหลือจากผู ้ปกครองเช่นเดียวกันทั้งในด้าน 
สตปัิญญา อารมณ์และสงัคมให้คงอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  
(Franklin, 2010) จากหลักฐานการวิจัยให้ความส�าคัญ
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาหูหนวก อีกทั้ง 
ปัญหาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาหูหนวก 
ในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพ่ือจัดการเรียนรู ้
ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียนของ

นักศึกษาที่ มีความบกพร่องทางการได ้ยิน เพื่อน�า 
รูปแบบที่ พัฒนาขึ้น ไปช ่วยเพิ่ มผลการเรียนและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาหูหนวกในสถาบัน
การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้สถาบัน
การศึกษามีการส่งเสริมคนพิการให้ได้รับการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ ตลอดจนจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ระบบสนบัสนนุการเรยีนการสอน รวมทัง้ 
บริการเทคโนโลยี สื่อและความช่วยเหลืออื่นใดทาง 
การศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 
 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์ และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในระดับอุดมศึกษา
 2. เพื่ อพัฒนารูปแบบความร ่ วมมือของ 
ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบความร่วมมือ
ของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนต่อความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน

นิยามศัพท์
 รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง หมายถึง 
รูปแบบความร่วมมือของผู ้ปกครอง ผู ้สอน/บุคลากร
ของหลักสูตร/สาขาวิชา ในการติดต่อส่ือสารเม่ือมี 
หั วข ้ อสนทนาหรื อ เรื่ อ งราว เ ก่ี ยวกับบุ ตรหลาน  
(Amonwiwat, 2002; Nayong, 2010; Phoomisittiporn, 
2007)
 ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถงึ ความสามารถ
ทางอารมณ์ในการด�าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และม ี
ความสุข แนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของกรม
สุขภาพจิต (Department of Mental Health, 2000) 
ประกอบด้วยหลักส�าคัญ 3 ประการ คือ ด้านเก่ง ด้านดี
และด้านมีสุข
 ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจัย
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 ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง คะแนนจากการทดสอบ
รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร ์และสารสนเทศศาสตร ์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคล 
ทีเ่ป็นญาตใิห้การอบรม ดแูล และบคุคลท่ีมคีวามบกพร่อง
ทางการได้ยินอยู่ด้วยเป็นประจ�า
 รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการ
เรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียน 
ของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง 
ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล สัดส่วนและวิธีการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมและแสวงหาความรู้ เนื้อหาสาระที่จะน�ามา
เพื่อสร้างความร่วมมือ และปัจจัยสนับสนุนการสร้าง
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย โดยผู ้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือจาก
ล่ามภาษามือของแต่ละมหาวิทยาลัย และบางแห่ง 
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามที่ท�าการแปลงเป็นภาษามือไปให้
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การเก็บข้อมูล
ได้ขอจริยธรรมการท�าวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมส�าหรับการท�าวิจัยในมนุษย์ชุดกลาง ศูนย ์
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขที ่COA No.2015/165.2812 มกีลุม่ตวัอย่างทีย่นิยอม

ภายใน หมายถึง สภาพซ่ึงเป็นลักษณะภายในของผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ อายุ ลักษณะของ
ความบกพร่องทางการได้ยิน สาเหตุจากการบกพร่อง
ทางการได้ยิน ผลการเรียนและวิธีการสื่อสาร ปัจจัย
ภายนอก หมายถึง สภาพนอกตัวผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ได้แก่บริบทของครอบครัว บริบทของ 
สถานศึกษา ความช่วยเหลือและลักษณะความร่วมมือ
ของผู้ปกครอง และเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ของสถานศึกษา
 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได ้ยิน  
หมายถึง นักศึกษาที่สูญเสียความสามารถทางการได้ยิน
ทัง้ประเภทหตูงึ และหหูนวกทีเ่รยีนอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี  
ชั้นปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2558 
 การติดต่อส่ือสาร หมายถึง การพบปะกัน
โดยตรง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ก โปรแกรม
ไลน์) รวมทั้งโทรศัพท์

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. ผู้เข้าร่วมการวิจัย
 1.1  นักศึกษาที่มีความบกพร ่องทางการ
ได้ยินที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558  
จ�านวน 519 คน (Office of the Higher Education 
Commission, 2015) ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
226 โดยใช้สูตรของ Yamane ความคลาดเคลื่อน 
.05 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนแยกตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ลักษณะทางกายภาพ
- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก 

รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการ
เรียนรู้ต่อความฉลาดทาง อารมณ์และผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง ทางการ
ได้ยิน

ความฉลาดทางอารมณ์และผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน 
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Weil, 1996 as cited in Khemmani, 2007) และแนวคดิ 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้ของบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Amonwiwat, 2002; 
Nayong, 2010; Phoomisittiporn, 2007) และ 
น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
ตรวจพิจารณาความถูกต ้องและความชัดเจนของ 
ข้อค�าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและความตรง
ทางเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  
of consistency: IOC) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม
มาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงและน�าเสนอ
ที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหนึ่ง และน�าไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่ใช่กลุ ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาหา 
ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ .95 ด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผู ้วิจัยติดต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มี 
ผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิเรยีนร่วมเพือ่ขออนญุาต
เก็บรวบรวมแบบสอบถามและขอความร่วมมือจาก 
ล่ามภาษามือของแต่ละมหาวิทยาลัย และบางแห่งผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถามที่ท�าการแปลงเป็นภาษามือ โดยท�าการ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2558-มกราคม 2559
 2.2  แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรม
สุขภาพจิต 3 ด้าน คือ ดี เก่งและมีความสุข จ�านวน 
52 ข้อ (Department of Mental Health, 2000)  
หาประสิทธิภาพโดยน�าแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ�านวน  
30 คน แล้วน�ามาหาค่าความเทีย่งของแบบวดัความฉลาด
ทางอารมณ์ทัง้ฉบบั ได้ค่าความเทีย่งเท่ากบั .91 ด�าเนนิการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับการเก็บแบบสอบถาม 
โดยติดต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีผู ้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินเรียนร่วมเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลและขอความร่วมมือจากล่ามภาษามือของแต่ละ
มหาวิทยาลัย และบางแห่งผู้วิจัยใช้แบบวัดความฉลาด
ทางอารมณ์ที่ท�าการแปลงเป็นภาษามือในการเก็บข้อมูล
 2.3  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส�าหรับ

เข้าร่วมการวิจัยท้ังหมด 207 คน (91.60%) เป็นหญิง  
116 คน (56.04%) มีอายุเฉลี่ย 20 ปี และมีลักษณะ 
หูหนวก 152 คน (73.43%)
 1.2  กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัส�าหรบัการสมัภาษณ์
เชิงลึกเพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือ โดยน�าข้อสรุป 
ของแบบสอบถามและใช้ทฤษฎีการมีส ่วนร่วมของ 
ผูป้กครองในการเรียนรู ้6 แบบของเอปสไตน์ (Epstein’s 
Framework of 6 Types of Parent Involvement) 
มาสร้างเป็นกรอบค�าถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 
3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความชัดเจน 
ของข้อค�าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและ 
ความตรงทางเนื้อหา ก่อนน�าไปสัมภาษณ์จ�านวนผู้ให้
ข้อมูลส�าคัญ 17 คน ได้แก่ 1) ผู้ปกครองของนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีศึกษาในชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ�านวน 5 คน และ 2) นักวิชาการ
และผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/การบกพร่อง
ทางการได้ยิน จ�านวน 12 คน
 1.3  ผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิงทดลอง ได้มาจาก
การประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทดลองการใช้รูปแบบฯ มีอาสาสมัครเต็มใจเข้าร่วม
การทดลอง จ�านวนอย่างละ 10 คน เป็นผู ้ปกครอง
และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีศึกษา 
ในรายวชิาพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนา
เครื่องมือ
 2.1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเรยีนรูข้องนกัศกึษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ�านวน 4 ตอน คือ  
1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน 3) ความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการเทคโนโลยี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานศึกษา 4) ความต้องการ
ของนกัศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะความร่วมมอืของผูป้กครอง 
ผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถามแต่ละตอนโดยใช้ทฤษฎีการ 
เรียนรู้ทางสังคมและการเรียนแบบร่วมมือ (Joyce & 
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ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความร่วมมือของ
ผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินโดยให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษประเมิน 
ความเหมาะสมเพื่อรับรองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
 2.5  ทดลองใช ้รูปแบบความร ่วมมือของ 
ผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร ่อง
ทางการได้ยิน กับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดหลายครั้ง 
คือ ผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินในช้ันเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในภาคเรียนที่ 1/2559 (สิงหาคม-ธันวาคม 
2559) โดยจัดการเรียนการสอนปกติ 8 สัปดาห์แรก 
และใช้การทดลอง 8 สัปดาห์หลัง การเก็บรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มผู้ปกครอง 3 ครั้ง ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3 ครัง้  
คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียน ส่วน 
ความฉลาดทางอารมณ์ เกบ็ข้อมลูแบบอนกุรมเวลา วดัผล 
4 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ท่ี 9 สัปดาห์ที่ 16 และ
สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนใหม่
 2.6  แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความ
สัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเอกสาร
และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความชัดเจนของ
ข้อค�าถาม การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
3 ครั้ง คือ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลองและหลังทดลอง  
ขณะสัมภาษณ์ผู ้วิจัยใช ้การสังเกตพฤติกรรมของ 
ผู้ปกครองไปพร้อมกัน
 2.6.1  แบบทดสอบวดัผลทางการเรยีน สร้างขึน้ 
จากหลักการสร้างแบบทดสอบและน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลการศึกษา 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความ 
ถูกต้องและความชัดเจนของข้อค�าถาม ปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนน�าไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ 3 ครัง้ คอื ก่อนเรยีน ระหว่าง
เรียนและหลังการเรียน

ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/
การบกพร่องทางการได้ยิน จ�านวน 2 ตอน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไป 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบความร่วมมือ 
ของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สร้างจากผลสรุปข้อมูล
จากแบบสอบถามและใช้ทฤษฎีการมีส ่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการเรียนรู้ 6 แบบของเอปสไตน์ (Epstein, 
2002) มาก�าหนดเป็นกรอบค�าถามของการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เสนอให้ท่ีปรึกษาและผู ้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความชัดเจน 
ของข้อค�าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและ 
ความสอดคล้องกับเน้ือหา ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดย 
ผู้วิจัยติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้อง 
กับนักศึกษาได้แก่ ผู ้ปกครองของนักศึกษาที่มีความ
บกพร ่องทางการได ้ ยิน ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
นักวิชาการและผู ้ ท่ี เกี่ยวข ้องกับการศึกษาพิเศษ/ 
การบกพร่องทางการได้ยิน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ 
การวจิยัและขอนดัหมายวัน เวลา สถานทีใ่นการสมัภาษณ์ 
จ�านวน 1 ครั้ง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ คนละประมาณ 
1-2 ชั่วโมง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559
 2.4  รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อ
จัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลการเรียน
ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พัฒนา
รูปแบบจากข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถาม 2) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ 3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผู ้ปกครองและนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ผู ้วิจัยร่าง 
รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น  
1) รูปแบบความร่วมมือ 2) สัดส่วนของวิธีการส่ือสาร  
3) สาระที่จะน�ามาเพื่อสร้างความร่วมมือ และ 4) ปัจจัย
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย และด�าเนินการส่งร่าง 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้ผู ้ให้สัมภาษณ์ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมลูก่อนน�า รปูแบบไปให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 
3 คน พิจารณาในความถูกต้องและความชัดเจนของ
ข้อความ ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและความตรง
ทางเนื้อหา แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและท�าการ
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 4.1  การวเิคราะห์แบบสอบถาม โดยหาค่าสถติ ิ
พื้นฐานของคะแนนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ
ความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส ่งผลต่อผลทางการเรียน 
ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.2  วิเคราะห์รูปแบบความร่วมมือโดยใช้
โปรแกรม NVivo วิเคราะห์เนื้อหา ความถ่ีและความ
สมัพนัธ์ของข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึของผูป้กครอง
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 4.3  วิเคราะห์การทดลองใช้รูปแบบความ
ร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินใช้การวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. ผลการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
เรียนกลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 147 คน (71.01%) กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 122 คน (58.94%) กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ จ�านวน 153 คน (73.91%) และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 144 คน (69.56%) 
ระดับผลการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ทุกกลุ่มวิชา 
จ�านวน 120 คน (57.97%)

 4.4  การวิเคราะห์ผลการทดลองคะแนนแบบ
ทดสอบด้วยสถิติ Wilcoxon ผลการศึกษาความฉลาด
ทางอารมณ์ (EI) ใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time 
series) 

ผลการวิจัย
 1. การศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ ด้านบริบทของครอบครัวมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลง
มาคือ ด้านบริบทของสถานศึกษา ด้านความช่วยเหลือ
และลักษณะความร่วมมือของผู้ปกครอง ประเภทของ
การสื่อสาร และการให้บริการด้านบุคลากรในระดับมาก 
ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียด
ดังตารางที่ 1

 3. ความฉลาดทางอารมณ์ ศึกษาค่าเฉล่ีย
คะแนนรายด้านของความฉลาดทางอารมณ์เม่ือเทียบ 
กับช่วงคะแนนปกติของประชากรไทยอายุระหว่าง  
18-25 ปี ผลการวิจัยพบว่า อยู ่ในระดับปกติยกเว้น 
ในด้านเห็นใจผู ้อื่น ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพ 
และความพอใจชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าช่วงคะแนนปกติ
รายละเอียดดังตารางที่ 2

Table 1 factors affecting academic achievement

Variables Mean SD

Type of communication

Family context

Educational institution support

Parents’ assistance and cooperation

Tools & materials

Service Staff

 3.78

 4.45

 4.36

 4.28

 2.44

 3.59

 0.46

 0.69

 1.00

 0.87

 1.27

 0.97
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 ส�าหรบัความต้องการเก่ียวกับรปูแบบการตดิต่อ
สื่อสารของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
ผูป้กครองควรนดัพบกันโดยตรงและการใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ (เฟสบุก๊ โปรแกรมไลน์) ในสดัส่วนร้อยละ 20/80
 4. การพัฒนารูปแบบความร ่ วมมือของ 
ผู้ปกครองเพ่ือจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบความร่วมมือ
ของผู้ปกครองมี 4 องค์ประกอบ คือ 
 4.1  รูปแบบความร ่วมมือ ประกอบด้วย  
องค์ประกอบบุคคล ประกอบด้วย บุคคล 3 กลุ่ม คือ  
ผูป้กครอง ผูส้อน/ล่ามภาษามอื/อาจารย์ทีป่รกึษา/เพือ่น
และผูเ้รยีน วธิกีารสือ่สารเพือ่สร้างและแสวงหาความรู ้คอื 
F & F, Social media, และ Telephone
 4.2  สัดส่วนของวิธีการสื่อสาร  สัดส่วนขั้นต�่า 
1 : 6 : 3 (F & F: Social media : Telephone =1:6:3) 
ต่อเดือน

 4.3  สาระท่ีจะน�ามาเพ่ือสร้างความร่วมมือ  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดู ด้านการอาสาสมัคร 
ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจ และด้านการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้วิจัยได้น�า
สาระทั้ง 5 ด้านมาเป็นสาระในการส่ือสารระหว่างการ
สร้างเครือข่ายและสอดแทรกความฉลาดทางอารมณ ์
ไว้ทุกด้านโดยมีการด�าเนินการดังนี้
 4.3.1  ปฐมนเิทศ ชีแ้จง วธีิการใช้รปูแบบความ
ร่วมมอืของผูป้กครอง ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่1/2559
 4.3.2  อบรมให้ความรู ้ผู ้ปกครองเกี่ยวกับ 
ความร่วมมือทั้ง 5 ด้านเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานส�าหรับ 
ผู้ปกครอง
 4.4  ก�าหนดปัจจยัสนบัสนนุการสร้างเครอืข่าย
 4.4.1  ก�าหนดข้อตกลงการสื่อสารร่วมกัน
 1) ผู ้ปกครองสามารถติดต่อสื่อสารกับบุตร
หลานได้ภายใน 24 ชม.

Table 2 Emotional Intelligence Level of Students with Hearing Impairment Compared to Normal  
       Thai criterion with Aged between 18-25 Years Old with Different Educational Institution

Emotional Intelligence 
(EI)

Virtue

 1) self-control

 2) sympathy

 3) responsibility

Intelligence

 1) self-motivation

 2) problem-solving

 3) relationship

Happiness 

 1) self-esteem

 2) life satisfaction

 3) happiness

Norm 
Criterion

14-18

15-21

17-23

15-21

14-20

15-21

9-13

16-22

15-21

Average 
Obverse Score

 15.46

 14.80

 15.38

 16.14

 16.08

 14.56

 10.49

 14.03

 15.44

SD

 2.04

 2.49

 3.20

 2.23

 1.78

 3.25

 1.46

 2.96

 2.27

Meaning

normal

lower

lower

normal

normal

lower

normal

lower

normal
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 2) ผูป้กครองให้ความช่วยเหลอื/การตดิต่อกัน/
การสร้างเครือข่าย
 3) ก�าหนดเป้าหมาย คุณลักษณะและความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามที่ผู้สอน
และผู้ปกครองมุ่งหวังให้เกิดขึ้น
 4) ผู้ปกครองและผู้สอนจะต้องร่วมมือ ช่วย
เหลือกันในการแก้ปัญหาการเรียนรู้
 5) ผูป้กครองให้ความร่วมมอืในการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
 4.4.2  สร้างงานกลุม่เพือ่เป็นเครือข่ายระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์

 5. การทดลองใช้ความร่วมมือของผู้ปกครอง
เพื่อจัดการเรียนรู ้ต ่อความฉลาดทางอารมณ์และ 
ผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน

ภาพที่ 1  ความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 4.4.3  สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ เช่น การอ�านวยความสะดวกในการส่ือสาร การ
ก�าหนดประเด็นให้ผู้ปกครองได้สื่อสารภายในกลุ่ม การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น
 รปูแบบความร่วมมอืความร่วมมอืของผูป้กครอง
เพื่อจัดการเรียนรู ้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผล
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน โดยใช้โปรแกรม NVivo ปรับความสอดคล้องของรูป
แบบ โดยปรับรูปแบบตามรหัส ความถี่และความสัมพันธ์
ของข้อมูล ดังภาพที่ 1

 5.1  กลุ ่มผู ้ปกครอง พบว่า ผู ้ปกครองของ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีการติดต่อ
สื่อสารระหว่างภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น ความสามารถและ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นทุกด้าน ดังตารางที่ 3

11 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  ความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผล 
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 
5. การทดลองใช้ความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการ

เรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
5.1 กลุ่มผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างภายในกลุ่มเพ่ิมขึ้น ความสามารถและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นทุกด้าน ดังตารางท่ี 3 
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 5.2  นกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
จากการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง 
เพื่อจัดการเรียนรู ้ต ่อความฉลาดทางอารมณ์และ 
ผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินครั้งท่ี 1, 2 และ 3 มีระดับ
ค่าเฉล่ียด้านดี ในรายข้อการควบคุมตนเองอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ส่วนการเห็นใจผู้อ่ืนและความรับผิดชอบต�่ากว่า
เกณฑ์ ด้านเก่ง พบว่า การตัดสินและแก้ปัญหา และ
สัมพันธภาพอยู่ในระดับปกติ ส่วนการมีแรงจูงใจอยู่ใน

เกณฑ์ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย และด้านความสุข พบว่า  
การภูมิใจในตนเองอยู ่ในระดับปกติ ส่วนความพอใจ 
ในชีวิตและความสุขสงบทางใจอยู่ในระดับต�่า การวัด 
ครั้งที่ 4 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีในรายข้อ
การควบคุมตนเองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนการเห็นใจผู้อื่น
และความรับผิดชอบต�่ากว่าเกณฑ์ ด้านเก่ง พบว่า การมี
แรงจงูใจ การตดัสนิและแก้ปัญหา และสมัพนัธภาพอยูใ่น
ระดับปกติ ส่วนด้านความสุข พบว่า การภูมิใจในตนเอง
อยูใ่นระดบัปกต ิส่วนความพอใจในชวีติและความสขุสงบ
ทางใจอยู่ในระดับต�่า ดังตารางที่ 4

Table 3 Frequency and Percentage of Parental Relationship

Topics

Do you know parents                  
of other students?

Are you in contact 
with other parents? 

Which   
communication 
channel do you                   
normally use?

Yes

No

Yes

No

Face-to-Face

Facebook

Telephones

Line

E-mail

1st Round
Frequency Percentage Frequency Percentage Frequency Percentage

3

7

2

8

1

2

1

2

-

 30.00

 70.00

 20.00

 80.00

 10.00

 20.00

 10.00

 20.00

 -

10

-

10

-

3

8

7

8

1

 100.00

 -

 100.00

 -

 30.00

 80.00

 70.00

 80.00

 10.00

10

-

10

-

6

9

7

9

1

 100.00

 -

 100.00

 -

 60.00

 90.00

 70.00

 90.00

 10.00

2nd Round 3rd Round

Table 4 Emotional Intelligence Level of Students with Hearing Impairment

Emotional 
Intelligence

Virtue 

 self-control

 sympathy

 responsibility

Intelligence

 self-motivation

 problem-solving

 relationship

T1
Mean

 14.00

 13.89

 14.56

 14.33

 14.56

 15.00

SD

 1.87

 1.69

 2.51

 2.78

 1.67

 1.58

Meaning

normal

lower

lower

lower

normal

normal

T2
Mean

 15.00

 14.89

 15.56

 14.33

 15.56

 16.00

SD

 1.87

 1.69

 2.51

 2.78

 1.67

 1.58

Meaning

normal

lower

lower

lower

normal

normal

T3
Mean

 15.45

 14.91

 14.09

 14.36

 14.18

 15.04

SD

 0.93

 1.51

 1.87

 1.86

 2.04

 1.86

Meaning

normal

lower

lower

lower

normal

normal

T4
Mean

 14.27

 14.18

 13.82

 15.45

 14.82

 15.09

SD

 1.74

 1.72

 1.83

 1.29

 2.93

 2.30

Meaning

normal

lower

lower

normal

normal

normal
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 5.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
เป็นการทดลองกลุ่มเดียว พบว่า หลังจากการทดลอง
นักศึกษามีระดับผลการเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

Table 5 Academic Achievement Scores of Hearing Impaired Students between Pre-Test and  
       Post-Test

Times

T1-T3

Score

Pre-test

Post-test

Mean

 5.00

 27.90

SD

 2.35

 6.06

n

10

Wilcoxon 
Value

2.805

Wilcoxon 
Prob

.005

เป็นตวัแปรส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของผูเ้รยีนทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ความสามารถของบคุคลในครอบครวั ในการมปีฏสิมัพนัธ์ 
กับบุตรหลานเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู ้
ได้อย่างเหมาะสม ในส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของ 
ผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิเมือ่เทยีบกบัช่วงคะแนน
ปกติของประชากรไทยอายุระหว่าง 18-25 ปี พบว่า  
อยู่ในค่าปกติ ยกเว้นในด้านเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ 
สัมพันธภาพและความพอใจชีวิตท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียต�่า 
กว่าช่วงคะแนนปกติ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็น 
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีวัฒนธรรมของตัวเอง 
และมักจะไม่ไว้ใจคนปกติ ประกอบกับปัญหาส่วนตัว 
ของของคนหูหนวก (Calderon & Greenberg, 2003) 
ท�าให้การควบคุมอารมณ์ตนเองต�่า ขาดความเชื่อมั่น  
(Meadow-Orlans & Steinberg, 1993) อีกทั้ง
การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาคนหูหนวกอาจต้อง 
เผชิญกับอุปสรรคของสภาพแวดล้อมและการปรับตัว

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนรู้ ด้านบริบทของครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยจึงต้องการ
ความรัก ความอบอุ ่น ก�าลังใจ การยอมรับและการ
ให้ความส�าคัญจากผู ้อื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัว 
(Amonwiwat, 2002) สอดคล้องกับทฤษฎีสังคมวิทยา 
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้การศึกษา อบรม พ่อแม่  
ผู ้ปกครองเป็นผู ้คอยดูแลเพราะมีความใกล้ชิดและ 
ผูกพันกัน (Thongsawang, 2006) ดังแนวคิดของ 
Amonwiwat (2002) ท่ีเหน็ว่าบคุคลในสถาบนัครอบครัว
มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิต

Table 4 Emotional Intelligence Level of Students with Hearing Impairment (cont.)

Emotional 
Intelligence

Happiness 

 self-esteem

 life satisfaction

 happiness

T1
Mean

 9.00

 13.67

 14.33

SD

 2.24

 2.69

 3.32

Meaning

normal

lower

lower

T2
Mean

 10.00

 14.67

 14.33

SD

 2.24

 2.69

 3.32

Meaning

normal

lower

lower

T3
Mean

 9.73

 15.27

 14.73

SD

 1.35

 2.05

 1.95

Meaning

normal

lower

lower

T4
Mean

 10.45

 14.64

 14.55

SD

 1.51

 2.77

 1.44

Meaning

normal

lower

lower

**P<.05
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ในสังคมใหม่ ความไม่เข้าใจในการสื่อสาร การใช้ภาษา
ในการอ่านและการเขียนอยู่ในวงจ�ากัดท�าให้การเรียน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนด้อยกว่าคนทั่วไปท�าให้บางครั้ง 
ดูโดดเดี่ยว (Thongyurai & Maneemungkung, 2008)
 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง 
ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย 4 มิติ 1) ลักษณะ 
รูปแบบความร่วมมือ 2) สัดส่วนของวิธีการสื่อสาร  
3) เนื้อหาสาระท่ีจะน�ามาเพื่อสร้างความร่วมมือ และ  
4) ปัจจยัสนบัสนนุการสร้างเครอืข่าย อนัเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญส�าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้รูปแบบ
ที่น�ามาศึกษาเน้นความร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
องค์ประกอบส�าคัญ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Epstein 
(2002) มีองค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารที่เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองโดยผ่านสื่อต่างๆ ในเร่ือง
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนเป็นปัจจัยส�าคัญ การศึกษาของ 
Luckner and Cooke (2010) พบว่า การสื่อสารช่วย 
ในเร่ืองการอ่าน การคิดและการเรียนรู ้ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ Draper  
and Duffy (2007) พบว่า การสร้างเครือข่ายเป็นการ 
ใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญของพ่อแม่
เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนความร่วมมือของผู้ปกครอง 
ให ้มีประสิทธิภาพและได ้ให ้ข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนในการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่ เหมาะสมและการใช ้ เทคโนโลยีท่ีช ่วยสนับสนุน 
การสื่อสาร เช่นเดียวกับ Cavender (2010) ที่พบว่า
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึง
กระบวนการทางการศึกษา สาระเนื้อหาบทเรียนได้ดีข้ึน
ด้วยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ได้ส�ารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคนไทย พบว่า ประชากรในสังคมไทย 
ส่วนใหญ่ใช้สังคมออนไลน์มากถึง 38 ล้านคน กิจกรรม
อันดับแรกที่ท�าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ต คือ เข้าใช้ Social 
Network รองลงมาคอืดวูดิโีอใน YouTube  การใช้สงัคม
ออนไลน์ เช่น การน�าแท็บเล็ตมาใช้ในหลักสูตรการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าช่วยในการจัดประสบการณ ์

เรียนรู้ให้ผู้เรียนเพิ่มขึ้น การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
เป็นแนวทางการเสริมสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ของ 
ผู้เรียน (Falloon, 2013) ให้แนวทางที่สถาบันการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสังคมยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ ท�าให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและสามารถสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง  
โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้ผู้ปกครองที่รู ้จักกัน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้งช่วยให้กลุ่มผู้ปกครอง
สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
(Sarakitprija, 2011) การมีส่วนร่วมของครอบครัว
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาพแวดล้อม
หลายๆ แบบ ทั้งที่บ้านและสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (Westmoreland, 
2009) ดังแนวคิดของ Epstein (2002) มีแนวทางในการ
จัดกิจกรรม สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่บ้าน โดย
ใช้วิธีการพูดคุย การชมเชย อภิปรายการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เรียน Williamson (2003) พบว่า ผู้ปกครองมีบทบาท
สูงสุดในการประคับประคองบุตรหลานมาตั้งแต่เด็ก 
และเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เป็นปัจจัย
ที่ช่วยเหลือ ประคับประคอง เก้ือหนุนให้สามารถคงอยู่
และเรียนจนจบหลักสูตรตลอด 4 ปี ผลการวิจัยบ่งชี้การ
ร่วมมือร่วมใจเพื่อสนับสนุนผู้เรียนพิการทางการได้ยิน 
ระหว่างผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 
และตัวแทนชุมชนที่มีความยืดหยุ ่นโดยเน้นให้มีการ 
ร่วมมือ 
 ผลการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือของ 
ผู ้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ปกครองของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
มีความสามารถในการใช ้เครือข ่ายสังคมออนไลน์ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรม
การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การมีส่วนร่วมของ
ครอบครวัทีเ่ชือ่งโยงสูก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ความสามารถ
ในการเรียนรู้ภายในกลุ่มของผู้ปกครองจะช่วยส่งเสริม 
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ใกล้กับระยะเวลาการสอบปลายภาคของผู ้เรียนซ่ึง 
เป็นความกดดันแต่เม่ือทิ้งระยะห่างไปผลคะแนนจึงมี 
การพัฒนาขึ้น ปัจจัยภายใน เช่น ความรู้สึกปลอดภัย 
ในการอยู่ร่วมกันของคนหูหนวก (Phoomisittiporn, 
2007) ซึ่งไม่ได้น�ามาศึกษาในครั้งนี้และอาจส่งผลด้วย  
ผลการวจิยัของ Mankus, Boden, and Thompson (2016) 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย 
ทั้งด้านสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ความสามารถ
ทางเชาว์ปัญญาและสภาพแวดล้อม การปรับตัวของ 
ผู้ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ นอกจากนี ้Theunissen  
et al., (2014) เห็นว่าการปรับตัว การเข้าสังคมของ 
คนหูหนวกจะด้อยกว่าคนปกติ โดยเฉพาะการพัฒนา
อารมณ์ ความรู้สึกของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน/หูหนวกมีความซับซ้อนมาก ส่วนผลทางการเรียน
ของนักศึกษาก่อนและหลังทดลองพบว่า หลังจากการ
ทดลองนักศึกษามีระดับผลการเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบดังนี้ 
อาจเป็นเพราะรูปแบบความร่วมมือของผู ้ปกครอง
สามารถน�ามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนใน 
รูปแบบที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการอธิบาย
ขยายความ เนือ้หาทีม่คีวามหมายซบัซ้อนให้กบันกัศกึษา
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิมคีวามเข้าใจเนือ้หาสาระ 
อย่างแท้จริง ในกรณีที่นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการ
เรียนไม่ทันต้องการการสอนเสริม ผู้ปกครองสามารถให้ 
ค�าปรึกษาหรือส่ือสารกับผู้สอนโดยตรง (Tableman 
et al., 2004) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจะส่งผลกับ 
ผู้เรียนให้ประสบความส�าเร็จมากขึ้น ไม่ว่าจะมีพื้นฐาน 
ทางสังคม หรือ การเงิน พ้ืนฐาน ชนชาติ เชื้อชาติ หรือ
ระดับการศึกษาของผู ้ปกครองแตกต่างกันก็สามารถ 
ช่วยให้ผู้เรียนมีคะแนนการเรียนที่สูงข้ึน เข้าเรียนและ
ตั้งใจเรียน ท�าการบ้านอย่างสม�่าเสมอมากขึ้น (Song et 
al., 2010) 

ข้อเสนอแนะ
        การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ ควรจะศกึษาด้วยความระมดัระวงั
ในด้านการเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพ 

ความสัมพันธ์และการเรียนรู ้ของกลุ ่มผู ้ปกครองท่ีมี 
เป้าหมายเดียวกัน ต่างหวังผลแบบเดียวกันคือช่วยให้
บตุรหลานได้เรยีนรูม้ากขึน้ เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ 
Draper and Duffy (2007) พบว่า การมีส่วนร่วมที่มี 
ประสทิธภิาพนัน้จะต้องท�าให้ผูป้กครองเกดิความร่วมมือ 
ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาเด็กให้ส�าเร็จตามที ่
คาดหวัง  สอดคล้องกับ Westmoreland (2009) เห็นว่า 
การมีส่วนร่วมของครอบครัวมีความส�าคัญในการจัดการ
เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จทางการศึกษา
ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน หลังการทดลองใช ้
รูปแบบ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีระดับค่าเฉลี่ยด้านดี 
ในรายข้อการควบคุมตนเองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนการ
เห็นใจผู้อื่นและความรับผิดชอบต�่ากว่าเกณฑ์ ด้านเก่ง  
พบว่า การตัดสินและแก้ปัญหา และสัมพันธภาพอยู่ใน
ระดับปกติ ส่วนการมีแรงจูงใจอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าปกติ
เล็กน้อย ในการวัดครั้งที่ 4 ค่าเฉลี่ยด้านแรงจูงใจมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และด้านความสุข พบว่า การภูมิใจ 
ในตนเองอยู ่ ในระดับปกติ ส ่วนความพอใจในชีวิต
และความสุขสงบทางใจอยู ่ในระดับต�่า จากผลการ
ทดลองความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินเพ่ิมขึ้นในด้านการมีแรงจูงใจ ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้เป็นเพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นความ
สามารถทางจิตในการประมวลผลข้อมูล แรงจูงใจเป็น
ประสบการณ์ทางบวกท่ีส่งผลต่อการจัดการอารมณ์ตาม
หลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Department of Mental 
Health, 2000) การจดัการตนเองทีมี่ผลต่อความพงึพอใจ 
ในการเรียน การท�างานและการด�ารงชีวิต ผลการศึกษา 
ของ Zeidner, Matthews, and Roberts (2012)  
พบว่า ภาวะความบกพร่องทางการได ้ยินมีผลต่อ
การใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติ อีกท้ังวัฒนธรรมของคน 
หูหนวกท่ีมีความปกป้องตนเองสูง ส่งผลต่อสุขภาพจิต 
การควบคุมอารมณ์ไม่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับ 
คนปกติ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้ ท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยินเปลี่ยนแปลงได้ยาก
และอาจต้องใช้เวลา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนที่อาจมี 
ผลกระทบ เช่น ความเครียดที่เกิดจากการเก็บข้อมูล 
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และความพอใจชีวิต ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินต�่ากว่าเกณฑ์
ของคนปกติ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้
กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับ
อุดมศึกษา ควรมีการสอดแทรกในรายวิชา ควบคู่ไปกับ
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บทคัดย่อ
 การศึกษาเรื่องความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช(พ.ศ.) 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2556 (Department of Empowerment of Person with 
Disabilities, 2013)  มีวัตถุประสงค์ในการวิจยั คอื 1.เพือ่ศกึษาระดบัความคาดหวงัของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพกิาร
เข้าท�างานในสถานประกอบการ 2.เพือ่ศกึษาระดับปัญหาและอปุสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพกิารเข้าท�างานใน
สถานประกอบการ โดยการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการในการศกึษาครัง้นี ้คือ กลุ่ม
ตัวแทนนายจ้างในสถานประกอบการทีร่บัคนพกิารเข้าท�างาน จ�านวน 148 บรษัิท ผลการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ 
ที่ให้ข้อมูลมีต�าแหน่งเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 96.6 ประกอบธุรกิจบริการมากที่สุด ร้อยละ 23 มีความรู้ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.8 มีการ 
จ้างงานคนพกิารท่ีมคีวามพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางร่างกายมากทีส่ดุ ร้อยละ 67.6 ส่วนใหญ่สถานประกอบการ
ที่มีนโยบายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจ้างงานคนพิการ ร้อยละ 91.2 ซึ่งนโยบายที่นอกเหนือจากการจ้างงานคนพิการ 
ที่บริษัทด�าเนินการมากที่สุด คือ การจัดสัมปทานจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 54 การจัดส่ิงอ�านวย 
ความสะดวก ร้อยละ 52.0 โดยสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดให้คนพิการมากท่ีสุดคือ ทางลาด-ขนส่ง ร้อยละ 16.7 
ต�าแหน่งที่จ้างคือ เสมียน/ธุรการ ร้อยละ 32.7 ผลการศึกษาระดับความคาดหวังของนายจ้างในการจ้างงานคน
พิการ พบว่า ระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ด้านพฤติกรรม
ในการท�างาน กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีนายจ้างได้
รับ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาระดับปัญหาและอุปรรคของการจ้างงานคน
พิการ พบว่า ระดับภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าข้อท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช(พ.ศ.) 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities,2013) ยังให้ความรู้กับสถานประกอบการไม่ทั่วถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานปลาง อยู่ในระดับ
ปานกลางและปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุดคือคนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นภาระกับเพื่อนร่วมงาน อยู่
ในระดับน้อย ตามล�าดับ
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Abstract
 The purposes of “Expectation; problems and obstacles of employers to disabled  

person’s employment according to the act of Promotion and Development of Quality of Life for Dis-

abled Persons Act B.E. 2550 (2007) (Empowerment of Persons With Disabilities Act, 2007) and the 2 

nd edit B.E. 2556 (2013) (Department of Empowerment of Person with Disabilities, 2013)” were to: 

1) study levels of expectations of employers towards the disability employment in businesses; and 

2) study levels of problems and obstacles of disability employment in businesses. This research 

was a quantitative research. The sample group consisted of representatives of 148 businesses which  

were employers hiring the disabled. The findings revealed that the majority of sample group  

working in the human resources department (96.6%) and service business (23%). The knowledge  

on the Promotion and Development of Quality of life of Persons with Disabilities Act was at  

moderate level (58.8%). The people with mobility disabilities were mostly hired (67.6%). Apart  

from the disability employment, the majority of businesses had other policies (91.2%) including  

spaces for goods or services sale (54%) and facilities provision (52%). The facilities mostly  

provided for the disabled were ramp and transportation (16.7%). And, the job position was 

clerk/ administrator (32.7%). For the levels of expectations of employers towards the employees  

with disabilities, it was found that the overall expectation was at high level The most expected  

aspect was working behavior as the sample group had expectations at high level, while the least 

expected aspect was the benefits earned by employers as the expectation level was at moderate. 

Besides, the study on level of problems and obstacles of disability employment was at moder-

ate. For each aspect, the most problems and obstacles were public relation of authorities relevant  

to the Disability Employment under the Promotion and Development of Quality of life of Persons with 

Disabilities Act, B.E. 2550 (2007) (Empowerment of Persons With Disabilities Act, 2007) and the 2 nd edit B.E. 

2556 (2013) (Department of Empowerment of Person with Disabilities, 2013). The opinion that authorities 

did not disseminate information adequately was at moderate level. The least problems and obstacles were 

that the disabled were unable to work on their own and became burden of colleagues as the opinion was 

at low level. 

Keywords: Disabled, Employment, Employer, Problems and Obstacles of Employment  
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ความส�าคัญของปัญหา
 จากรายงานด้านคนพิการขององค์การอนามัยโลก 
และธนาคารโลกมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน  
หรือร ้อยละ 15 ของประชากรโลก ประสบปัญหา 
ความพิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและจากการประมาณ
การของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พบว่า มีประชากร 16.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.64 มี
ปัญหาความพิการ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกคาดว่า 
ภายใน 10 ปีข้างหน้า ประชากรกลุม่นีอ้าจเพิม่จ�านวนขึน้  
ในประเทศไทยมจี�านวนประชากรประมาณ 65.5 ล้านคน  
เป็นคนพิการ ประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2  
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 ลักษณะนี้  
คือ เป็นประชากรท่ีมีความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพ 
ที่ เป ็นข ้อจ�า กัดในการท�ากิจกรรม มีร ้อยละ 2.1  
(1.4 ล้านคน) ประชากรท่ีมีความล�าบากในการดูแล 
ตนเองหรือท�ากิจวัตรส่วนตัว มีร้อยละ 0.5 (0.3 ล้านคน)  
หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางรางกาย  
จิตใจ หรือสติปัญญา มีร ้อยละ 1.6 (1.1 ล้านคน)  
(National Statistical Office, 2014)
 เมื่อพิจารณาการท�างานของคนพิการของไทย 
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ�านวน 1.4 ล้านคน พบว่า 
มีประมาณ ร้อยละ 74.3 ที่ไม่ได้ท�างาน ซึ่งเป็นกลุ่ม 
คนพิการในวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) มากที่สุด
ถึงร้อยละ 49.9 รองลงมาเป็นวัยท�างาน (อายุ 25-59 ปี) 
มีร้อยละ 19.9 และวัยเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) เพียง  
ร้อยละ 4.5 ส�าหรับคนพิการอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  
มีงานท�าเพียง ร้อยละ 25.7 โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ฝีมือ ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมงมากท่ีสุด  
ร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน ซึ่งเป็นงาน 
ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก พนักงานบริการ พนักงานขาย 
ในร้านค้า/ตลาด และช่างฝีมือ/ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(ร้อยละ 3.3, 3.2 และ 2.5 ตามล�าดับ) เมื่อพิจารณา
การท�างานและอาชีพของคนพิการจ�าแนกตามเพศ เขต 
การปกครอง และภาค พบว่า คนพิการเพศชายมีงานท�า 
ร้อยละ 32.6 มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 19.8  
คนพิการที่อาศัยอยู ่นอกเขตเทศบาล มีร ้อยละของ 
ผู้มีงานท�ามากกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 26.8 และ 

22.3 ตามล�าดับ) ภาคกลางมีคนพิการมีงานท�าเพียง  
1 ใน 5 ซึ่งน้อยกว่าภาคอื่นๆ (ร้อยละ 25.4-28.3) คน
พิการที่มีงานท�าส่วนใหญ่ท�างานเป็นผู ้ปฏิบัติงานที่มี 
ฝีมือ ด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมงเช่นเดียวกับ 
ภาพรวม (National Statistical Office, 2014)
 แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of 
Persons With Disabilities Act, 2007) ซึง่มวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร มบีทบญัญตัิ
เพื่อก�าหนดมาตรการส�าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
และคุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้มีโอกาสใช้ความสามารถมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้  
และลดภาระของครอบครัวและสังคมท่ีต้องให้การ
อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็น
พลังส�าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัว
และประเทศต่อไป จึงก�าหนดวิธีการเพื่อให้คนพิการ 
ได้มีการประกอบอาชีพไว้ 3 กรณี คือ 1.รับคนพิการ
เขาท�างานตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 2.ส่งเงิน 
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตามมาตรา 34 แห ่งพระราชบัญญัติส ่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 3.ให้สัมปทาน
จัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2556 (Department of Empowerment of 
Person with Disabilities, 2013) ถือเป็นโอกาสที่จะ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น 
แต่ดูเหมือนผลลัพธ์ที่ออกมาจะยังไม่น่าพอใจเท่าใดนัก 
บางคนคิดว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากตัวนายจ้างไทยไม่ยอม
จ้างคนพิการ บ้างก็รู้สึกว่ากฎหมายไทยไม่สามารถบังคับ
ได้จริงและอีกไม่น้อยที่เชื่อฝังใจว่าคนพิการไม่มีศักยภาพ
เพยีงพอทีจ่ะท�างานได้เหมอืนคนปกต ิบางบรษิทัยนิยอม
ที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนมากกว่าการจ้างงานคนพิการ 
เข้าท�างาน นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนสัดการจ้างงาน 
คนพิการของไทยมีอัตราส่วนร้อยละท่ีต�่าท่ีสุดในกลุ่ม
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อาเซียนอยู่แล้ว และบางประเทศมีการจ้างงานคนพิการ
ถึงร้อยละ 7 บางประเทศร้อยละ 5 (Manager Online, 
2014) ปัจจุบันทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการจ้างงานคนพกิารจรงิจงัมากข้ึน ซึง่ก�าหนดให้
สถานประกอบการที่มีจ�านวนพนักงานคนตั้งแต่ 100 คน
ขึ้นไป ต้องรับคนพิการท่ีสามารถท�างานได้เข้ามาท�างาน
ในอัตราส่วน 100 : 1 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ด�าเนินการตาม
กฎหมายกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยการอายัดทรัพย์สินเบื้องต้นจ�านวน 44 บริษัท  
คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เพ่ือน�าเงินเข้า 
สมบทในกองทนุส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร 
ทั้งน้ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
มีนโยบายด�าเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบ
การทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดัและเท่าเทยีม  
นอกจากนี้ ให ้มีการเร ่ง รัดการจ ้างงานของรัฐและ 
มีการจัดการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
ในการรับคนพิการเข้าท�างานในหน่วยงานของรัฐให ้
ถูกต้องและครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ 2561  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2558  
ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้โอกาส
การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการต่างๆ เพิ่ม 
มากขึ้น (Daily News, 2016) 
 สาเหตุส�าคัญที่ส่งผลให้คนพิการไม่ได้รับการ
จ้างงานมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษาระดับการ
ศึกษาท่ีส�าเร็จของคนพิการ เพราะการศึกษาเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีส�าคัญช่วยเพ่ิมศักยภาพให้คนพิการสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถด�าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งพบว่าคนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี
ข้ึนไป ประมาณ 1.5 ล้านคนนั้น มีร้อยละ 22.4 ที่ไม่ได ้
รับการศึกษา และมีมากกว ่ าครึ่ ง ร ้ อยละ 57 .6  
ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับต�่ากว่าประถมศึกษา ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 20.0  ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ 
สูงกว ่า (National Statist ical Office, 2014)  
นอกจากนี้ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ช้ีให้เห็นว่าอุปสรรค
ส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท�าให้คนพิการไม่มีงานท�า  
เพราะหลายคนรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเวลาที่ต้องใช้งาน 

คนพิการ แนวคิดพวกนี้ไม่ได้เกิดข้ึนกับนายจ้างเท่านั้น  
แต่ยังเกิดขึ้นในครอบครัวของคนพิการเอง ซึ่งผลที่ตาม
มาคือคนพิการก็ไม่มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
และขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะทักษะ
เรื่องการท�างาน (Chanyaankul, 2013)
 ผู ้ท�าวิจัยมีความตระหนักเสมอว่า คนพิการ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีส�าคัญในสังคมไทย หากได้รับ
โอกาสและการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น
จึงมีความสนใจท�าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง 
ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคน
พิการพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities,2013) เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจ
และเชือ่มัน่ให้กบันายจ้างในสถานประกอบการในจ้างงาน
แรงงานคนพิการ และเพ่ือให้สถานประกอบการได้แรงงาน
คนพิการที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยครั้งน้ีอาจจะเป็นแนวทาง
ในการสนับสนุนให้คนพิการให้มีโอกาสและความพร้อม
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนายจ้างในสถานประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความคาดหวงัของนายจ้างต่อการ
จ้างงานคนพิการเข้าท�างานในสถานประกอบการ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนายจ้าง
ต่อการจ้างงานคนพิการเข้าท�างานในสถานประกอบการ

ขอบเขตของโครงการวิจัย
 1. ขอบด้านเนื้อหา ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บ
รวมรวบข้อมูลจากเอกสาร  หนังสือ บทความทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคนพิการ อาทิ พระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 หน้า  39 ฉบับที่ 1

กรอบแนวคิดการวิจัย

เข้ามีส่วนร่วมทางสังคมได้เช่นคนปกติทั่วไป รวมถึง 
การได้รับโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมอย่างคนทั่วไป  
ทั้งด้านความม่ันคงในชีวิต สถานสภาพการจ้างงานหรือ
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม
 การจ้างงาน หมายถึง การจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of 
Persons With Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (Department of Empower-
ment of Person with Disabilities, 2013) ซึ่งก�าหนด
ให้นายจ้างหรอืหน่วยงานของรฐัรบัคนพกิารเข้าท�างาน ใน
อัตราส่วน 100 คน : คนพิการ 1 คน
 นายจ้าง หมายถึง สถานประกอบการที่รับ 
คนพิการเข้าท�างานในอัตราส่วน 100 คน : คนพิการ 
1 คน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

with Disabilities, 2013)  
 2. ขอบเขตด้านประชากร ผู ้วิจัยเก็บข้อมูล
จากนายจ้าง ซึ่งหมายถึง ตัวแทนนายสถานประกอบการ 
เอกชนที่ รั บคนพิ การ เข ้ าท� า ง าน  ตามพระราช
บัญญัติส ่ ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013)
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 1 ปี 

นิยามศัพท์
 คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความเสียเปรียบ
บกพร่อง สูญเสีย เนื่องมาจากการมองเห็นการได้ยิน 
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม  
สติปัญญา การเรียนรู้หรือการบกพร่องอื่นใด อาจจะ 
เกิดขึ้นมาโดยก�าเนิดหรือไม่ก็ตาม  มีความต้องการให้
ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษให้สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันและ 

ปัจจัยพื้นฐานของนายจ้าง
ในสถานประกอบการ

ปัญหาและอุปสรรคในการรับคนพิการ
เข้าท�างานในสถานประกอบการ

ความคาดหวังในการรับคนพิการ
ท�างานในสถานประกอบการ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ช้เกบ็ข้อมลูในเชงิปริมาณครัง้นี ้คอื 
นายจ้าง ซ่ึงหมายถึง สถานประกอบการท่ีรับคนพิการ 
เข้าท�างาน ในอัตราส่วน 100 คน : คนพิการ 1 คน ตาม
มาตรา 33 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 
 กลุ ่มตัวอย่างเป้าหมายของการเก็บข้อมูล 
คือ สถานประกอบการเอกชนที่รับคนพิการเข้าท�างาน
ทั่วประเทศ จ�านวน 148 แห่ง โดยแบบสอบถามจะถูก
กระจายไปยังสถานประกอบการจ�านวน 500 แห่ง จาก 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการด�าเนินการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยศึกษาข ้อมูลและวิ เคราะห ์ข ้อมูล 
เบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งในด้าน
ของกฎหมายและนโยบายคนพิการ ได้แก่ อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และศึกษาข้อมูลจาก
ภาคสนามโดยการเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ ่ม
ตัวอย่างก�าหนด
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คาดหวงัของนายจ้างในการรบัคนพกิารเข้าท�างาน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านพฤติกรรม  
และด ้านสิทธิประโยชน์ด ้านกฎหมาย โดยใช ้การ
แบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ (5-point Likert 
Scale)
 3. ค�าถามเกีย่วกบัปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบั
การจ้างงานคนพกิาร เป็นการสอบถามนายจ้างในการรบั
คนพกิารเข้าท�างาน  โดยใช้การแบบสอบถามความคดิเหน็ 
5 ระดับ (5-point Likert Scale) 
 4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ  
ส ่ วนเป ็นแบบสอบถามปลายเป ิด เพื่ อ ให ้ ผู ้ ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และจะน�า
มาประกอบการวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูล
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
  ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วางแผนการด�าเนินงาน
และข้ันตอนการด�าเนินงานในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช ้
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนตามล�าดับ 
 1. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
กลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการส�ารวจในครั้งนี้
จ�านวน 30 คน
 2. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
ของชุดข้อค�าถามที่ใช้เก็บข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว 
ที่ประกอบด้วยค�าถามหลายข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัต  (Cronbach Alpha_coefficient, 
1970) ค่าความเช่ือม่ันที่ได้ไม่ต�่ากว่า 0.70 หรือร้อยละ  
70 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้โดยค่า
แอลฟ่าทีไ่ด้จะแสดงถงึระดับความคงทีข่องแบบสอบถาม 
จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1  ด�าเนินการทดสอบกับสถาน
ประกอบการท่ีมีลักษณะเดียวกัน พบว่า ความคาดหวัง 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการได้ค่าความน่าเช่ือ 
0.883 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด และปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกบัการจ้างงานคนพกิาร ได้ค่าความน่าเชือ่ถอื 0.869 
สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด จงึสะท้อนให้เหน็ว่าแบบสอบถาม
นั้นมีความน่าเชื่อ
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากการค้นคว้ารวบรวม
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง  เพือ่รวบรวมข้อมลูส�าคญั
ของการวิจัยในประเด็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคนพิการ

รายนามสถานประกอบการเอกชนท่ีรับคนพิการ 
เข้าท�างานทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2560 ของส�านักงาน 
ส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เนื่องจากการประมาณการอัตราการตอบกลับคืน  
(Response rate) ไม่น้อยกว่า 100 ชุด หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 20 ของกลุม่ตวัอย่างซึง่ถือว่าอยูใ่นระดบัท่ียอมรบั
ได้ตามทฤษฎีของ Aaker, Kumar, and Day (2001)  
โดยก�าหนดไว้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
 กลุ ่มตัวอย่างจะได้มาจากการสุ ่มแบบง่าย  
(Simple random sampling) จากรายนามสถาน
ประกอบการท่ีรับคนพิการเข้าท�างานโดยสามารถเข้าถึง 
ได้จากส�านกังานส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ์  แนวทางการการจัดท�ากรอบการสุ ่ม  
(Sampling Frame) คือเป็นนายจ้าง ซึ่งหมายถึง
สถานประกอบการท่ีรับคนพิการเข้าท�างาน ตามพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013)
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  เก่ียวกบัการความคดิเหน็ของนายจ้าง
หรือตัวแทนสถานประกอบการที่รับคนพิการพิการ 
เข้าท�างาน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
 1. ข ้อมูลพื้นฐานของนายจ ้างและสถาน
ประกอบการ โดยมีประเด็นค�าถาม ได้แก่ ประเภทของ 
องค์กร เพศของผู้ให้ข้อมูล ต�าแหน่งของผู ้ให้ข้อมูล  
การรับรู้เก่ียวกับ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 จ�านวนพนักงานทั้งหมด นโยบายในการจ้างงาน 
คนพิการ สิ่งอ�านวยความสะดวกคนพิการในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
 2. ค�าถามเกี่ยวกับความคาดหวังท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจ้างงานคนพิการ เป็นการสอบถามระดับความ
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ร้อยละ 37.8 และพนักงานท้ังหมด 500-1,000 คน  
ร้อยละ 18.9 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิาร มคีวามรูร้ะดบัปานกลางมากทีส่ดุ ร้อยละ 58.8 
รองลงมาคือ มีความรู้ระดับมาก ร้อยละ 29.7 มีความรู้
ระดับน้อย ร้อยละ 6.1 และน้อยที่สุดคือ มีความรู้มาก
ที่สุด ร้อยละ 5.4 ตามล�าดับ กลุ่มตัวอย่างมีการจ้างงาน
คนพิการที่มีความพิการการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร่างกายมากที่สุดคือ ร้อยละ 67.6 รองลงมาคือ ความ
พิการทางการได้ยิน ร้อยละ 13.7 ความพิการทางการ
มองเห็น ร้อยละ 6.9 ความพิการทางสติปัญหา ร้อยละ 
6.6 ความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม ร้อยละ 3.6 และ
ความพิการทางการเรียนรู้/ออทิสติก ร้อยละ 1.5 ตาม
ล�าดบั ส่วนใหญ่ต�าแหน่งทีจ้่างมากทีส่ดุคอื เสมียน/ธรุการ 
ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ ช่างเทคนิค/โรงงาน ร้อยละ 
28.4 บริการ/แม่บ้าน/พนักงานรักษาความปลอดภัย/
คนสวน ร้อยละ 27.4 และผู้จัดการ/นักวิชาชีพ ร้อยละ 
11.5 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่บริษัทที่มีนโยบายอื่นๆ ที่นอก
เหนือจากการจ้างงานคนพิการ ร้อยละ 91.2 และบริษัท
ที่ไม่มีนโยบายอื่นๆ ร้อยละ 8.8 ซ่ึงนโยบายที่นอกเหนือ
จากการจ้างงานคนพิการที่บริษัทท�ามากที่สุดคือ การจัด
สัมปทานจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 
54.8 รองลงมาคือ การจัดเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บรกิารพเิศษฝึกงาน ร้อยละ 24.7 และการจดัให้มอีปุกรณ์
อ�านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลือ
อืน่ๆ แก่คนพกิาร ร้อยละ11.4 ตามล�าดบั  ส่วนใหญ่บรษัิท
มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกคือ ร้อยละ 52.0 และ
ไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก ร้อยละ 48.0  โดยสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกทีจ่ดัให้คนพกิารมากท่ีสดุ คอื ทางลาด-ขนส่ง  
ร้อยละ 16.7 รองลงมาคือ ห้องน�้าส�าหรับคนพิการ  
ร้อยละ 14.2 ทีจ่อดรถส�าหรบัคนพกิาร ร้อยละ 13.2 ราวรบั 
และลิฟต์ เท่ากันที่ ร้อยละ 12.2 ทางเข้า ทางเดินและ
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ร้อยละ 9.0  ประตู ร้อยละ 5.2 
บริการอื่นๆ ส�าหรับคนพิการ จ�านวน 14 บริษัท ร้อยละ  
4.9 และพื้นผิวสัมผัส จ�านวน 11 บริษัท ร้อยละ 3.8  
ตามล�าดับ
 2. ความคาดหวัง ปัญหาและอุปสรรคในการ
จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

และการจ้างงานคนพิการ
 2. ผูว้จิยัด�าเนนิติดต่อกบัในสถานประกอบการ
ที่รับคนพิการเข้าท�างาน ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวบ
ข้อมูลโดยผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปถึง
สถานประกอบการทีร่บัคนพกิารเข้าท�างาน  โดยสามารถ
เข้าถึงได้จากส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่อยู่และรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกไว้และให้ส่งคืนผู้วิจัยตามวันที่ก�าหนด พร้อมนี ้
ผู้วิจัยได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ตามหน้าซองพร้อมแสตมป ์
ที่จัดให้
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้ง เป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณของนายจ้างในสถานประกอบการ 
ทีร่บัคนพกิารเข้าท�างาน ใช้แบบสอบถามในการวดัโดยใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปด้วยการหาค่าต่อไปนี้
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห ์
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 2. ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) เพือ่วเิคราะห์
ค่าเฉลี่ย
 3. ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพื่อวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล
 4. ค่า t-test และค่า F-test (One-way- 
ANOVAs) เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 

ผลการศึกษา
 1. ข้อมูลพื้นฐานของนายจ้าง
 จากผลการศึกษาเมื่อจ�าแนกข้อมูลพ้ืนฐานของ
นายจ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลมีต�าแหน่งเป็นฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล ร้อยละ 96.6 ประกอบธรุกจิบรกิารมาก
ที่สุด ร้อยละ 23 รองลงมาคือ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 23 ธรุกิจสนิค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 22.3 ธรุกจิ
เกษตรและอุตสาหกรรม ร้อยละ 14.2 ธุรกิจเทคโนโลยี 
ร้อยละ 8.8 และน้อยที่สุดคือ ประเภทธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 
6.8 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่มีพนักงานในบริษัททั้งหมดมาก
ที่สุด คือ พนักงานทั้งหมดต�่ากว่า 500 คน ร้อยละ 43.2 
รองลงมาคือ พนักงานทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 คนข้ึนไป  
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คุณภาพชีวิตคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.63)
 2.2  ป ัญหาและอุปสรรคในการจ ้างงาน 
คนพิการในสถานประกอบการ
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ 
จ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ พบว่า ระดับ
ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ 
อยู ่ในระดับปานกลาง ( =2.82) และหากพิจารณา 
เป็นรายข้อที่สถานประกอบการมีปัญหาและอุปสรรค 
ในการจ้างงานคนพิการมากที่สุด เรียงล�าดับดังนี้
 ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ 
ของสถานประกอบการมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
ของหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่เตมิ  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ยังให้ความรู้กับสถานประกอบการ 
ไม่ทั่วถึง อยู ่ในระดับปานกลาง ( =3.40) รองลงมา  
คือ การก�าหนดอัตราส่วนการรับจ�านวนคนพิการเข้า
ท�างาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุก 100 ต่อ
คนพกิาร 1 คน เป็นเรือ่งทีป่ฏบิตัติามได้ยากส�าหรบัสถาน
ประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.26) สถาน
ประกอบการไม่มีข้อมูลหรือเครือข่ายในการจ้างงาน 
คนพิการ จึงเข้าถึงการจ้างงานคนพิการได้ยาก อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.18) สถานประกอบการขาดความ
พร้อมในการจดัสรรสิง่อ�านวยความสะดวกให้กบัคนพกิาร  
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.16) คนพิการมีคุณสมบัติ 
และลักษณะความพิการที่ไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน  
อยู ่ ในระดับปานกลาง ( =3.02)  คนพิการไม ่มี
ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเฉพาะทางในการปฏิบัติ
งานในการท�างาน อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.95) คน
พิการเรียนรู้งานได้ช้าและต้องใช้การสอนงานที่นานกว่า
พนักงานอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.62) คนพิการ
ยังขาดประสิทธิภาพในการท�างานเมื่อเปรียบเทียบกับ
พนักงานอื่นๆ และสถานประกอบการขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการ เท่ากันอยู่ใน
ระดับน้อย ( =2.53) คนพิการมีปัญหาด้านการสื่อสาร
และไม่สามารถปรับตวัเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ อยูใ่นระดบั
น้อย ( =2.39) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คนพิการ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นภาระกับเพื่อนร่วมงาน 

 2.1  ความคาดหวงัของนายจ้างในการจ้างงาน
คนพิการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวัง 
ในด้านการจ้างงานคนพิการ 
 ผลการวเิคราะห์ผลการศกึษาความคาดหวงัของ
นายจ้างและสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ 
พบว่า ระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( =3.59) และหากพจิารณาเป็นรายด้านทีส่ถานประกอบ
การมีความคาดหวังมากที่สุด เรียงตามล�าดับดังนี้  
 2.1.1 ด้านพฤตกิรรมในการท�างาน กลุม่ตวัอย่าง
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.89) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คนพิการรู้จักหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในการท�างาน อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ  
คนพิการสามารถท�างานแล้วเสร็จได้ตามเวลาที่ก�าหนด 
อยู่ในระดับมาก ( =3.71)  
 2.1.2  ด้านทักษะในการท�างาน กลุ่มตัวอย่าง
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คนพิการมีทักษะ
ในการช่วยเหลือดูแลตัวเองในที่ท�างาน อยู่ในระดับมาก  
( =3.97) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คนพิการ 
มีทักษะการแก้ไขปัญหาในการท�างาน อยู ่ในระดับ 
ปานกลาง ( =3.37)
 2.1.3  ด้านความรู้ในการท�างาน กลุ่มตัวอย่าง
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.44) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คนพิการมีความรู้ 
และความสามารถในการท�างานตามต�าแหน่งงานหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก ( =3.66) และ
ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ คนพิการมีความรู ้และ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการท�างาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.31)
 2.1.4  ด้านสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ  
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.44) 
เมื่อพิจารณาเป ็นรายข ้อ ข ้อที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
สถานประกอบการได้รับการลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย
ในการจ้างงานคนพิการ อยู ่ในระดับมาก ( =3.91)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานประกอบการจะได้
รบัรางวลั ประกาศเกยีรตคิณุ จากกรมส่งเสรมิและพฒันา
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ความรู้ในการท�างานและทักษะในการท�างาน 
 3.1.3  การจ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงาน
พื้นฐาน เช่น แม่บ้าน คนสวน คนซักรีด พนักงานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น มผีลต่อระดับความความคาดหวงั
ในการจ้างงานคนพิการ ด้านความรู้ในการท�างาน ด้าน
ทักษะในการ ท�างานและภาพรวมความคาดหวัง อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนายจ้างท่ีมีการ 
จ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงานพื้นฐาน มีความคาดหวัง 
น้อยกว่านายจ้างที่ไม่จ้างงานคนพิการในต�าแหน่งนี้  
ทั้งในด้านความรู้ในการท�างาน ทักษะในการท�างาน และ
ภาพรวมของความคาดหวัง 
 3.2  การศึกษาเปรียบเ ทียบป ัญหาและ
อุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการจ�าแนก 
ตามข้อมูลพื้นฐานของนายจ้าง โดยจ�าแนกดังนี้
 3.2.1  ระดับความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของนายจ้าง กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นจึง
ท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของ LSD กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการใน ระดับความรู้มากที่สุด มีความคิดเห็นด้าน
ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคแตกต่างจากนายจ้างที่มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับปานกลาง อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด มีระดับปัญหา 
ในด้านภาพรวมของปัญหา และอุปสรรคน้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู้ในระดับปานกลาง
 3.2.2  การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ 
คนพิการมีผลต่อระดับภาพรวมปัญหาและอุปสรรค 
ในการจ้างงานคนพิการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 โดยกลุ ่มตัวอย่างที่มีการจัดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้กับคนพิการมีระดับภาพรวมปัญหาและ

อยู่ในระดับน้อย ( =2.08) ตามล�าดับ
 3. การศกึษาเปรยีบเทยีบความคาดหวัง ปัญหา
และอปุสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพกิารในสถาน
ประกอบการ
 3.1  การศกึษาเปรยีบเทียบความคาดหวงัของ
นายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการโดยจ�าแนกตามข้อมูล  
พื้นฐานของนายจ้าง โดยจ�าแนกตามระดับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตคนพิการของนายจ้าง สถานประกอบการ
ที่จ้างงานคนพิการประเภทต่างๆ และต�าแหน่งงานที่จ้าง
คนพิการ ดังนี้
 3.1.1  นายจ้างท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารแตกต่างกัน นายจ้างทีม่รีะดบัความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังในด้าน 
ความรูใ้นการท�างานและทกัษะในการท�างานแตกต่างกนั
อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ โดยนายจ้าง
ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด มีระดับความ 
คาดหวังในด้านความรู้ในการท�างานมากกว่านายจ้างที่มี 
ความรู ้ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก  
และนายจ้างท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช-
บญัญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการใน ระดบั 
ความรู้มากท่ีสุด มีความคาดหวังในด้านทักษะในการ
ท�างานแตกต่างจากนายจ้างที่มีความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการในระดับปานกลางและระดับมาก อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นายจ้างที่มีความรู ้
ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด มีระดับความคาดหวัง 
ในด้าน ความรู้ในการท�างานมากกว่านายจ้างที่มีความรู้
ในระดับปานกลาง และระดับมาก 
 3.1.2  การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา 
มีผลต่อระดับความคาดหวังด้านความรู้ในการท�างาน  
และด้านทักษะในการท�างาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05 โดยสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ
ทางสติปัญญามีระดับความคาดหวังน้อยกว่าสถาน
ประกอบการที่ไม่จ้างงานคนพิการทางสติปัญญา ในด้าน
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ผลการจ้างงานคนของคนพิการในสถานประกอบการ 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของคนพิการที่อยู ่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะในการท�างาน ด้านความพึงพอใจต่อมนุษย์
สมัพนัธ์ และความพงึพอใจต่อความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงหมายถึงมีความสนใจ 
และเต็มใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดในหน้าที่ 
ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม 
ต�าแหน่งและไม่ขัดต่อการท�างาน ซ่ึงสามารถปฏิบัติงาน
ได้โดยไม่แตกต่างจากคนไม่พิการและมีความการปรับ
ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การให้การช่วยเหลือเพื่อน 
ร่วมงานและสามารถท�างานเป็นทีม รวมถึงการมีความ
รู้และเข้าใจในการท�างาน ประสิทธิภาพในการท�างาน 
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 ในขณะเดยีวกันก็มีความสอดคล้องกบัการศกึษา
ของ Tawangthan (2011) ศกึษาเรือ่ง ทศันะต่อแรงจงูใจ
ในการจ้างคนพิการในสถานประกอบการ ความคิดเห็น
ในด้านแรงงานจูงใจในการจ้างงานคนพิการของนายจ้าง
ที่ พบว่า การที่ลูกจ้างพิการมีความขยันและอดทน 
ในการท�างาน มีความรับผิดชอบในงานที่ท�า มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ 
กฎระเบียบการท�างานได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น ส่ิงเหล่า
นี้ล้วนเป็นแรงจูงใจส�าคัญในการจ้างงานคนพิการเข้า
ท�างาน นอกจากนี้มีความสอดคล้องกับ Kanjanajittra, 
Jhermpun, and Janjaroen (2013) ศึกษาเรื่อง 
โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�าของคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) พบว่า สถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่ยงัมคีวามคดิเหน็ว่าคนพกิารควรได้รบัการอบรม
เตรียมความพร้อมในด้านทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น 
และเห็นควรว่าต้องมีการสนับสนุนเรื่องการเตรียมความ
พร้อมในการท�างานของคนพิการและควรสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท�างานของคนพิการ
 2. ปัญหาและอปุสรรคในการจ้างงานคนพกิาร
ในสถานประกอบการ
 จากผลการศกึษา พบว่า ภาพรวมของปัญหาและ

อุปสรรคในการจ้างงานคนพิการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ไม่มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการ

อภิปรายผล
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง ปัญหา  
และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตาม 
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013) มีประเด็นอภิปรายดังนี้
 1. ความคาดหวังของนายจ ้างในการจ ้าง 
คนพิการในสถานประกอบการ
 จากการศึกษาความคาดหวัง ปัญหา และ
อุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตาม 
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person with 
Disabilities, 2013) พบวา่ ความคาดหวงัของนายจ้างใน
การจ้างงานคนพิการ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความ
คาดหวังในด้านการต่อการจ้างงานคนพิการ ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาในรายงานพบว่า 
ด้านพฤติกรรมในการท�างาน ด้านทักษะในการท�างาน 
และด้านความรู ้ในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับ
เดียวกันคือในระดับมาก ทั้ง 3 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมในการท�างาน ดังนี้  
รองลงมาคือ ด้านทักษะในการท�างาน และด้านความรู ้
ในการท�างาน ซึ่งอาจจะเป็นการสะท้อนให้ว่า โดย 
ส่วนใหญ่นายจ้างในสถานประกอบการต่างๆ แม้ว่าจะ
ให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมในการท�างานของคนพิการ
มาเป็นอันดับแรก แต่ในขณะเดียวกันนายจ้างยังค�านึง 
ถึงด้านทักษะการท�างานและด้านความรู้ในการท�างาน
ของคนพิการด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
และจ�าเป็นในการรับคนพกิารเข้าท�างานในสถานประกอบ
การตามความคิดเห็นของนายจ้างสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาของ Wuttikorn (2009) เร่ือง การติดตาม 
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จ้างงาน ขาดการประชาสัมพนัธ์และการรบัรูข้้อมูลข่าวสาร
ของประชาชาชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Chuesuwantavee (2015) ศกึษาเรือ่งโอกาสการท�างาน
ที่เหมาะสมกับความพิการ พบว่า ปัญหาการรับคนพิการ
เข้าท�างานในองค์กรต่างๆ คือความไม่พร้อมจากฝั่งคน
พกิาร ทัง้ด้านคุณสมบตั ิทกัษะ ความสามารถและทศันคติ
ของคนพิการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เอื้ออ�านวย 
ต่อการท�างานของคนพิการในตลาดแรงงาน ในขณะ 
ทีฝ่ั่งนายจ้างมอีงค์ความรูใ้นการจ้างงานคนพกิารไม่เพยีง
พอจึงต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้จากผู้เกี่ยวข้อง 
และสถานประกอบการขนาดเล็กยังต ้องการความ 
ช่วยเหลือทางการเงินในการปรับสภาพแวดล้อมในที่ 
ท�างานสาหรับคนพิการ ในด้านการพัฒนาระบบหรือ 
แนวปฏิบัติเพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถจ้าง
งานคนพิการได้มากขึ้นนั้น สถานประกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่าควรมีพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมคนพิการ
สู่การมีงานท�าเป็นอันดับแรก และการประชาสัมพันธ์
รณรงค์สร้างความตระหนักและการพัฒนาระบบการ
จัดหางานในช่วงการรับคนพิการ
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
The Federation of Thai Industries (2015) พบว่า  
อุปสรรคในการจ้างงานคนพิการสามารถแบ่งปัญหา
เป็น 3 ปัญหาหลัก ที่ต้องได้รับการแก้ไขและสนับสนุน
จากภาครัฐ คือ 1.ผู้ประกอบการไม่สามารถหาคนพิการ
มาท�างานได้ ควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐองค์กรเพื่อคนพิการและผู้ประกอบการ ในด้าน
การส่ือสารข้อมูลโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้คนพิการ
สามารถท�างานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 2.สภาพ
ของสถานประกอบการจ�านวนร้อยละ 28.5 ไม่เอื้อ 
อ�านวยต่อการท�างานของคนพิการ ดังนั้นภาครัฐควร 
มีมาตราการที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนท�าการปรับปรุง
สถานประกอบการให้มคีวามเหมาะสมกับการท�างานของ
คนพิการ โดยการประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษการลดหย่อน
ทางภาษีในกรณีปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้ทราบ
โดยทั่วกัน 3.ผู้ประกอบการจ�านวนร้อยละ 15.5 เห็นว่า
คนพิการยังขาดทักษะในการท�างาน ภาครัฐควรร่วมมือ
กบัสถานประกอบการในการฝึกอบรมให้คนพกิารมทีกัษะ

อุปสรรคในการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ  
อยู ่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณาเป็นรายข้อ 
ที่สถานประกอบการมีปัญหาและอุปสรรคในการจ้าง
งานคนพิการ พบว่า มีข้อปัญหาที่อยู่ในระดับเดียวกัน
คือ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย
ระดบัปัญหาดงันีก้ารประชาสมัพนัธ์ของหน่วยทีเ่กีย่วข้อง
กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013) ยงัให้ความรูกั้บสถานประกอบ
การไม่ทัว่ถงึ การก�าหนดอตัราส่วนการรบัจ�านวนคนพกิาร
เข้าท�างาน ในอตัราส่วนลกูจ้างทีม่ใิช่คนพกิารทกุ 100 ต่อ
คนพกิาร 1 คน เป็นเรือ่งทีป่ฏบิตัติามได้ยากส�าหรบัสถาน
ประกอบการ สถานประกอบการไม่มข้ีอมูลหรอืเครอืข่าย
ในการจ้างงานคนพิการ จึงเข้าถึงการจ้างงานคนพิการได้
ยาก สถานประกอบการขาดความพร้อมในการจัดสรรสิ่ง
อ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการ คนพิการมีคุณสมบัติ
และลักษณะความพิการที่ไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 
คนพิการไม่มีประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงานในการท�างาน คนพิการเรียนรู้งาน
ได้ช้าและต้องใช้การสอนงานที่นานกว่าพนักงานอ่ืนๆ  
จากผลการศกึษาดงักล่าวอาจจะเป็นการสะท้อนถงึปัญหา
ทีเ่กิดจาก 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ภาครฐัมกีารประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปยังสถานประกอบการต่างๆ 
ยังไม่มีทั่วถึง รวมถึงการขาดข้อมูลและเครือข่ายการ
จ้างคนพิการ ส่วนท่ี 2 สถานประกอบการส่วนใหญ่
ไม่มีความพร้อมในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ 
คนพิการ และส่วนที่ 3 คนพิการเองก็ยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการท�างาน  จึงส่งผลให้การจ้างคนพิการ
ไม่สามารถจ้างได้ครบตามจ�านวนและยังคงมีการส่งเงิน
เข้ากองทุนคนพิการในปัจจุบัน
 ซี่ งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
Mongkolsawadi (2000) ศึกษาเร่ืองแนวทางการ 
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผลการศึกษาพบว่า ในด้านความ
รู้เกี่ยวกับเรื่องการจ้างคนพิการขาดการประชาสัมพันธ์
และการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวกับการ 
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บัญญัติฯ ย่อมรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการจ้างคนพิการเข้าท�างานในสถานประกอบการ 
ของตนเอง  จงึความคาดหวงัส�าหรบัการจ้างงานคนพกิาร
ได้มากขึ้นเช่นกัน
 3.1.2  สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ
ประเภทต่างๆ จ�าแนกตามประเภทความพิการ กลุ่ม
ตวัอย่างทีจ้่างงานคนพกิารทางการมองเหน็มผีลต่อระดบั 
ความคาดหวังด้านความรู ้ในการท�างาน อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จ้างงาน 
คนพิการทางการมองเห็น มีระดับความคาดหวังด้าน
ความรู้ในการท�างานน้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่จ้างงาน
คนพิการทางการมองเห็น กลุ่มตัวอย่างงานที่มีการจ้าง
งานคนพิการทางสติปัญญามีผลต่อ ระดับความคาดหวัง
ด้านความรู้ในการท�างานและด้านทักษะในการท�างาน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ที่จ ้างงานคนพิการทางสติปัญญามีระดับความคาด
หวังน้อยกว่าตัวอย่างที่ไม่จ้างงานคนพิการทาง สติ
ปัญญา ในด้านความรู้ในการท�างานและทักษะในการ
ท�างาน เนื่องจากกลุ ่มที่มีการจ้างงานคนพิการทั้งใน
ด้าน การพิการทางการมองเห็นและทางสติปัญหาจะ
มีความเข้าใจในข้อจ�ากัดการจ้างงานคนพิการ โดย
เฉพาะคนพิการ ทางสติปัญหาที่จะมีข้อจ�ากัดมากกว่า
ประเภทอื่นๆ โดยมีพัฒนาการช ้ากว ่าปกติหรือมี
ระดับเชาว์ปัญญาต�่ากว่า บุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับของ Chuesuwantavee et al. (2015) ศึกษา
เรื่องโอกาสการท�างานที่เหมาะสมกับความพิการ พบ
ว่า จากผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญ 
ทีเ่กีย่วข้อง ในด้านลกัษณะงานทีเ่หมาะสมกบัความพกิาร 
ความพิการทางสติปัญญา ออทิสติก การเรียนรู้ จิตใจ 
และพฤติกรรมคนพิการประเภทเหล่านี้มีความคล้ายคลึง
กันในด้านลักษณะงานที่ไม่ควรมีความซับซ้อนมาก เป็น
งานที่มีข้ันตอนไม่มากและไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยในงานอย่างเคร่งครัด
 3.1.3  ด้านของต�าแหน่งงานที่มาจากคนพิการ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีการจ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงาน 
พื้นฐาน เช่น แม่บ้าน คนสวน คนซักรีด พนักงานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น มผีลต่อระดับความความคาดหวงั

ทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงานต่างๆ โดยพจิารณาจากความ
สามารถใน 3 ด้านหลกัๆ คอืการท�างานท่ีต่อเน่ืองสามารถ
ในการสื่อสารได้และมีคล่องแคล่ว ตามล�าดับ
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวัง 
ปัญหาและอุปสรรคของนายจ้างในการจ้างงานคนพิการ 
ในสถานประกอบการ จ�าแนกตามปัจจัยพื้นพื้นฐาน 
ของนายจ้าง
 3.1  ด ้านของความคาดหวังของนายจ้าง 
จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานนายจ้าง
 3.1.1  ระดับความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของนายจ้าง กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังในด้าน 
ความรูใ้นการท�างานและทกัษะในการท�างานแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับความรู ้มาก 
ที่สุด มีความคาดหวังในด้านความรู้ในการท�างาน มี
ระดับความคาดหวังในด้านความรู้ในการท�างานมากกว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้ระดับน้อย ระดับปานกลาง และ
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในระดับความรู้มากที่สุด มีความคาดหวังในด้าน
ทักษะในการท�างาน แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับปานกลางและระดับมาก 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด มีระดับความ
คาดหวังในด้านความรู้ในการท�างานมากกว่านายจ้าง 
ที่มีความรู้ในระดับปานกลางและระดับมาก เป็นการ 
แสดงให้เห็นว่ายิ่งนายจ้างมีความรู ้มากจะมีคาดหวัง 
ในการจ้างงานคนพิการท�างานมากยิ่งขึ้น ด้านที่มีความ
คาดหวังคือ ด้านความรู้ในการท�างานและทักษะในการ 
ท�างาน เมื่อนายจ้างมีระดับความรู้ท่ีมากจะมีความ 
คาดหวังในการรับคนพิการเพิ่มมากข้ึนด้วย เนื่องจาก
นายจ้างท่ีมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช-
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ในการจ้างงานคนพิการ ด้านความรู้ในการท�างาน ด้าน
ทักษะในการท�างานและภาพรวมความคาดหวัง อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 
การจ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงานพื้นฐานมีความ
คาดหวังน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่จ้างงานคนพิการ ใน
ต�าแหน่งนี้ทั้งในด้านความรู้ในการท�างาน ทักษะในการ
ท�างานและภาพรวมของความคาดหวงั และเมือ่พจิารณา
ถึงอาชีพในหมวดน้ีอาจจะเป็นเพราะหมวดนี้เป็นหมวด
ของอาชีพพื้นฐาน เป็นงานที่เรียบง่ายไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนในการท�างานเป็นงานที่มีการท�าซ�้า หากมีเคร่ือง
มอืทีใ่ช้ก็ไมม่ีซบัซ้อนยุง่ยากอะไร เป็นลกัษณะของการให้
บริการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาด ท�าให้
นายจ้างทีม่กีารจ้างงานคนพกิารในต�าแหน่งนีจ้งึไม่มีความ
คาดหวังกับคนพิการที่เข้ามาท�างานในส่วนนี้ เพราะส่วน
ใหญ่จะใช้ความรู้และทักษะในการท�างานน้อยกว่างาน
ในต�าแหน่งอื่นๆ ถือเป็นระดับงานที่ไร้ฝีมือ ซึ่งสอดคล้อง
กับของ Chuesuwantavee et al. (2015)  ศึกษาเรื่อง
โอกาสการท�างานที่เหมาะสมกับความพิการพบว่า ความ
ต้องการจ้างงานคนพิการ คนพิการส่วนใหญ่ต้องการงาน
ตั้งแต่ระดับงานกึ่งฝีมือ (semi-skilled) และงานมีฝีมือ 
(skilled) ในขณะท่ีนายจ้างมีความต้องการในลักษณะ
งานสนับสนุนบริการงานสายการผลิตและเทคนิค ซึ่งมัก
เป็นงานในระดับงานไร้ฝีมอื (unskilled) ดงันัน้จงึมคีวาม
จ�าเป็นในการพัฒนาระบบการฝึกวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและการประเมนิมาตรฐานตลอดจนพฒันา
หน่วยงานที่สนับสนุนเชื่อมโยงและสนับสนุนให้เกิดขึ้น
 3.2  ปัญหาและอุปสรรคของนายจ้างในการ
จ้างงานคนพกิารในสถานประกอบการ จ�าแนกตามปัจจยั
พื้นพื้นฐานของนายจ้าง
 3.2.1  ระดับความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติส ่ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิต 
คนพิการของนายจ้าง กลุ ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นของปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ 
ในภาพรวมปัญหาและอุปสรรรคแตกต่างกันอย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับความรู้มากที่สุด มีความ
คิดเห็นด้านภาพรวมปัญหาและอุปสรรคแตกต่างจาก
นายจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู ้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด  
มีระดับปัญหาในด้านภาพรวมของปัญหาและอุปสรรค
น้อยกว่ากลุ ่มตัวอย่างที่มีความรู ้ในระดับปานกลาง  
ซึ่งหมายความว่านายจ้างท่ีมีความรู้เก่ียวกับพระราช-
บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยิ่งมาก
จะมีภาพรวมของปัญหาที่น้อยกว่านายจ้างที่มีความรู ้
ในระดับปานกลาง ซ่ึงจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เกินร้อยละ 50 มีระดับความรู ้อยู ่
ในระดับปานกลาง ดังนั้นหากนายจ้างมีข้อมูลความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างดี จะส่งผลให้นายจ้าง 
มีความพร ้อมในการดูแลรับคนพิการเข ้าท�างาน 
ในสถานประกอบการ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
และสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้างจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องกระจายความรู ้ให้ทั่วถึงและ 
เข้าถงึยงัสถานประกอบการต่างๆ รวมถงึการอ�านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ให้กับสถานประกอบการ  
 3.2.2  การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ
คนพิการแตกต่างกับภาพรวมปัญหาและอุปสรรคในการ 
จ้างงานคนพิการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยกลุ ่มตัวอย่างที่มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ให้กับคนพิการมีระดับความคิดเห็นต่อภาพรวมปัญหา
และอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการน้อยกว่ากลุ ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ
คนพิการ ซ่ึงหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีนโยบายการจัด 
สิ่งอ�านวยความสะดวกมีปัญหาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที ่
ไม่ได้มีการจัดส่งอ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการ  
อาจจะเป็นเพราะการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ 
คนพิการในสถานประกอบการส่งผลต่อการสร้างแรงจงูใจ
ในการเข้ามาท�างานของคนพิการ รวมถึงความสะดวก
สบายระหว่างการท�างานในสถานประกอบการของ 
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ท�างานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 2. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมหรือรณรงค์ให ้
คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนและ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมการฝึกอาชีพหรือทักษะที่เหมาะสมข้อจ�ากัด
ของความพิการแต่ละประเภท เพื่อให้คนพิการมีความรู้ 
และประสบการณ์ในการน�าไปประกอบอาชีพ รวมถึง 
มีคุณสมบัติที่เหมาะตามความต้องการของนายจ้าง 
 3. ภาครัฐควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับคนพิการประเภทต่างๆ ที่ต้องการท�างานใน 
สถาน ประกอบการ และระบุต�าแหน่งงานที่ต้องการ  
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัสถานประกอบการสามารถ
ใช้ฐานข้อมูลในการรับคนพิการเข้ามาร่วมงานได้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
 4. ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 กับสถานประกอบการต่างๆ 
ตามภูมิภาค เพ่ือการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และ 
ความเข้าใจกับสถานประกอบการที่ยังขาดความเข้าใจ
เก่ียวกับคนพิการ และการจ้างงานคนพิการ เพื่อให ้
สถานประกอบการสามารถเตรียมพร้อมและปรับตัว 
ในการรับคนพิการเข้าท�างาน
 5. ภาครัฐและสถาบันการศึกษาควรร่วมมือ
กันในการจัดประชุมไตรภาคีเปิดเวทีระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐ สถานประกอบการและคนพิการ เพื่อชี้แจ้ง 
ให้ความรู้และระดมความคดิเหน็เสนอทศิทางการจ้างงาน
และต�าแหน่งที่เหมาะสมส�าหรับคนพิการแต่ละประเภท
เข้าสู่สถานประกอบการ
 6. ภาครัฐควรจัดส่ิงอ�านวยความสะดวก
สาธารณะให้เหมาะสมกับความพิการประเภทต่างๆ  
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางออกมาท�างาน
ส�าหรับคนพิการ รวมถึงสถานประกอบการอาจจะต้องมี
ความ ตระหนักในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถาน
ประกอบการให้กบัคนพกิารเพิม่มากขึน้  โดยไม่รอให้ภาค
รัฐเป็นฝ่ายจัดการเพียงอย่างเดียวเพื่อรองรับการรับคน
พิการเข้ามาท�างานในสถานประกอบการ

คนพิการ ถือเป็นการลดปัญหาของนายจ้างในการ 
จ้างงานคนพิการเข้ามาท�างานของสถานประกอบการ 
ที่มีการจัดท�าส่ิงอ�านวยความสะดวกอีกหนึ่งช่องทาง 
ซึ่งจากผลการศึกษา กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัด 
สิ่งอ�านวยความสะดวก ร้อยละ 52.0 โดยสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกท่ีจัดให้คนพิการมากที่สุดคือ ทางลาด- 
ขนส่ง ร้อยละ 16.7 รองลงมาคอื ห้องน�า้ส�าหรบัคนพกิาร  
ร้อยละ 14.2 ซึ่งสอดคล้องกับ Tawangthan (2011) 
ศึกษาเรื่องทัศนะต ่อแรงจูงใจในการจ ้างคนพิการ 
ในสถานประกอบการ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
53.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ให้กับคนพิการในสถานประกอบการ โดยสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดให้กับคนพิการในสถาน
ประกอบการมากที่สุดในด้านการจัดห้องน�้าส�าหรับ 
คนพิการ รองลงมาคือ ลิฟต์ และมีการจัดทางลาด
ขึ้น-ลงอาคาร เพื่อความสะดวกในการขึ้นลงอาคารหรือ
ความสะดวกในการติดต่องาน และสอดคล้องคล้องกับ  
Rasrichan (2015) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง 
ในการแก้ไขการจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ใน
เขตอ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ขาดมาตรการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์สิง่อ�านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลอือืน่จากรัฐ จงึได้เสนอให้มกีารปรบัปรุงกฎหมาย
ในครัง้นี ้เพือ่ปรบัปรุงประสทิธิภาพเกีย่วกบัการเข้าถงึและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสทิธต่ิางๆ ของคนพิการให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการเพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 1. ภาครัฐควรมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การ
อบรมเตรียมความพร้อมส�าหรับคนพิการก่อนเข้าท�างาน
ในสถานประกอบการ โดยการจัดหลักสูตรอบรมให ้
ความรู้พื้นฐานในการท�างานกับสถานประกอบการต่างๆ 
เพื่อสร้างทักษะในที่ท�างานให้กับคนพิการ ซ่ึงอาจจะ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ทักษะในการปรับตัว ทักษะการ
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ พัฒนาและศึกษา 
ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ กลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�านวน 400 คน และผู ้สูงอายุท่ีอายุยืนจ�านวน 5 คนในการสัมภาษณ์การส่งเสริมสุขภาพตามหลักวิถีพุทธ  
2) ผู้เช่ียวชาญเพื่อการสัมภาษณ์เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจ�านวน 7 คน และผู้เชี่ยวชาญในการประชุม 
กลุ่มจ�านวน 7 คน 3) ผู้สูงอายุเข้าร่วมการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลักวิถีพุทธจ�านวน 31 คน ผลการ
วิจัยพบว่า 1) สภาพการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาด้านแนวคิดหลักวิถีพุทธเพื่อการส่งเสริมสุขภาพตามหลักอิทธิบาท 4 ภาพรวมระดับการปฏิบัติอยู่ใน 
ระดับมาก 2) คู่มือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละด้านคือ  
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านปัญญา ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย โดยใช้ อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ  
วิริยะ จิตตะ วิมังสาตามหลักวิถีพุทธเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมของแต่ละด้าน 3) การใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ พบว่า ภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก กิจกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ การสวดมนต์ไหว้ 
พระ นั่งสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกรม ตามคู่มือการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 
ท�าให้มีจิตใจที่สบาย สงบ จิตใจมั่นคงเข้มแข็ง โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้อง
กับกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุได้น�าไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง
และตามยุคดิจิทัล
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Abstract
 The objectives of this research were to study the status of promoting health for the  
elderly following the main Buddhist, to develop and to study the effect of the promotion  
health program for elderly following the main Buddhist. The sample was used for the study as  
follows: 1) 400 elderly people in Bangkok and 5 elderly people in interviews. 2) 7 specialists  
for interviews on health promotion for the elderly and 7 experts for the focus group. 3) 31 elderly  
people participated in promotion health program following the main Buddhist. The results of  
the study were as follows: 1) conditions to promote healthy aging by Buddhist overall  
performance level was at the highest level. Considering the concept of Buddhist principles for  
health promotion following the path of accomplishment, the overall performance level was  
at a high level. 2) The health promotion program for the elderly based on the path of  
accomplishment of Buddhist. It was driven by physical, emotional, social and intellectual  
aspects, the reason to cover each side. The user could use the program easily and understand  
the path of accomplishment of Buddhist. There were a variety of activities to choose from for  
the elderly and all aspects. 3) The promotion health program for the elderly following the  
main Buddhist was found to be at a high level. The most practical activity was praying,  
meditate, and walk follow the instructions to use the program to promote the health of the  
elderly according to Buddhists. The promotion health program for elderly following the main 
Buddhist should have a variety of activities in according to the elderly community. The promotion 
health program must an alternative for the elderly to be able to practice appropriately with their 
own health and according to the digital age.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ประชากรไทยมีแนวโน้มชัดเจนว่าก�าลังสูงวัย
ขึ้นด้วยอัตราท่ีเร็วมาก ประเทศไทยก�าลังจะกลายเป็น
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่เกิน 10 ปีข้าง
หน้ารัฐบาลจึงต้องรีบเร่งวางนโยบายและหามาตรการ
ต่างๆ เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุโดยไม่ชักช้า จึงมีข้อเสนอ
แนะดังนี้เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู ้สูงอายุ เช่น  
1) จัดระบบสาธารณสุขให้เอื้อต่อการให้บริการแก ่
ผู ้สูงอายุ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มสร้างและดูแล 
สุขภาพของตนตั้งแต ่ วัยเยาว ์ เพื่อเป ็นผู ้สูงอายุที่ม ี
สุขภาพดี 3) สร้างระบบอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับการดูแลผู ้สู งอายุ เพื่อท�าหน ้าที่ เฝ ้าระวัง 
และดูแลผู ้สูงอายุในชุมชน (Foundation of Thai  
Gerontology Research and Development  
institute [TGRI], 2014)
 ในป ี 2557 อายุคาดการณ์โดยเฉลี่ยของ
ประชากรไทย ผู้ชายอายุเฉลี่ย 71.6 ปี และผู้หญิงอายุ
เฉลี่ย 78.4 ปี นอกจากนี้การส�ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุ
ไทย ปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู ้พิการได้ส�ารวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของ 
ผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยติดตามผลการด�าเนินงาน 
การดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุจ�านวน 13,642 คนจาก  
28 จังหวดั ซึง่เป็นตวัแทนครอบคลมุ 12 เครอืข่ายบรกิาร
สุขภาพ/ศูนย์อนามัยเขต จากการส�ารวจดังกล่าวพบว่า 
ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 1.5 อยู่ในสภาวะ “ติดเตียง” 
ผู ้สูงอายุเกือบหนึ่งในห้า (ร้อยละ 19) อยู ่ในสภาวะ  
“ติดบ้าน” และผู้สูงอายุส่วนมาก (ร้อยละ 79.5) เป็น 
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสภาวะ “ติดสังคม” ผู้สูงอายุไทยเป็น 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคข้อเข่าเสื่อม 
ซึ่งผู ้สูงอายุจะเป็นโรคดังกล่าวมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น  
อย่างเช่นในกลุ่มผู้สูงอายทุีม่อีาย ุ75 ปีขึน้ไป เกอืบครึง่หนึง่ 
หรือร้อยละ 45.6 เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 17.2 
ของผูส้งูอาย ุ75 ปีขึน้ไปเป็นโรคเบาหวาน และร้อยละ 9.6 
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม (TGRI, 2014)
 เมื่อประชากรไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้นแนวโน้ม 
ของภาวะความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุยิ่งจะมากข้ึน ยิ่ง
อายุมากก็ยิ่งมีความเส่ียงที่จะเจ็บป่วยมากขึ้น โรคของ 

ผู ้สูงอายุมักจะเป็นโรคเร้ือรังที่ต้องการดูแลระยะยาว  
เช่น โรคเบาหวาน โรคความจ�าเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต 
โรคเกี่ยวกับกระดูกและฟัน โรคเหล่านี้ต้องการการรักษา
อย่างต่อเนื่อง โรคของผู้สูงอายุเหล่านี้จะเพิ่มภาระการ
ดูแลรักษาให้กับสังคมไทยในอนาคต (Institute for 
Population and Social Research, 2015) ซึ่งการมี 
สุขภาพไม ่ดีของผู ้ สูงอายุท�าให ้ เกิดป ัญหาในเรื่อง 
ค่าใช้จ่ายการักษากับครอบครัวและประเทศชาติอย่าง 
มาก ส�าหรับการมีสุขภาพดีนั้นย่อมน�าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ สุขภาพหมายถึงภาวะแห่ง 
ความสขุทัง้ทางกาย ทางจติใจ ทางสงัคม ทางจติวญิญาณ 
และทางสตปัิญญา สขุภาพคอืคณุภาพอย่างหนึง่ของชวีติ  
(Health is a Quality of life) หรือเรียกว่า สุขภาพชีวิต 
(Somprayoon, 2012)
 หลักพระพุทธศาสนาได ้ เข ้ ามามีบทบาท 
ในการรักษาสุขภาพ การเตรียมความพร้อมของผู ้สูง
อายุ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ 
ของผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล 2) ด้านเศรษฐกิจ เก่ียวกับรายได้  
การมีงานท�า และการสร้างหลักประกันรายได้ (รวมทั้ง 
การออม) เพื่อวัยสูงอายุ 3) ด้านสังคม สถานภาพของ 
ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วม การมีบทบาท และการได้รับ
การยอมรับของสังคม ชุมชน ตลอดจนครอบครัว รวมทั้ง
การเผยแพร่ และการได้รับข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอาย ุ 
ที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุ และ 4) ด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสม ตลอดจน 
การเข ้าถึงข ้อมูลข ่าวสารที่ เหมาะสมของผู ้สูงอายุ  
(Phaitoonphong, 2011) การน�าหลักวิถีพุทธมาใช ้
ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุ 
มีสุขภาพดี ซ่ึงการมีสุขภาพดีนั้นนอกเหนือจากการ 
มีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงแล้วยังต้องมีสุขภาพจิต
ท่ีดีด้วย ความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งท่ีสะท้อน
ถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี โดยทั่วไประดับความพึงพอใจ 
ในชีวิตมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับดัชนีความก้าวหน้า
ทางสังคม ความสุขถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อน 
ถึงการมีสุขภาพที่ดี ในภูมิภาคอาเซียน ไทยมีคะแนน 
เฉลี่ยความสุขสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของโรค โดยไทย
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เป็นที่ 36 ของโลก และที่ 2 ของอาเซียน แต่สิงคโปร์
และไทยมีอัตราการตายจากการท�าร้ายตนเองสูงสุด 
ในภูมิภาค คือ 21 และ 17 รายต่อการตาย 1,000 ราย 
(Institute for Population and Social Research, 
2015) ดังนั้นการน�าหลักวิถีพุทธมาใช้ในการส่งเสริมสุข
ภาพนั้น นอกจากจะช ่วยให ้ร ่างกายแข็งแรงแล ้ว 
ยังช่วยในเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีด้วย  
เพราะหลักวิถีพุทธหรือหลักธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะช่วยพัฒนาจิตวิญญาณ 
ของผู้สูงอายใุห้สูงขึน้ เมือ่สขุภาพจติดี สขุภาพกายกด็ตีาม 
ตรงกับหลักธรรมท่ีว่า “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” ท�าให ้
ผู ้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตอยู ่อย่างมีความสุขตลอด
อายุขัยในช่วงบั่นปลายของชีวิต
 จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ
เป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การใช้โปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายตุามหลกัวิถพีทุธ
ทีส่่งผลต่อสุขภาพท่ีดขีองผูส้งูอาย ุผลการวจิยัทีไ่ด้จะเป็น
ประโยชน์ส�าหรบัผู้ทีป่ฏบิตัตินให้เป็นผูส้งูอายทุีม่คุีณภาพ 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจน�าไปสู่การศึกษาค้นคว้า 
ต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษาสภาพการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
ตามหลักวิถีพุทธ
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

นิยามศัพท์
 ผู ้สูงอายุ หมายถึง ผู ้สูงอายุ ท่ีมีอายุตั้งแต ่  
60 ปีขึน้ไป และมคีวามประสงค์เข้าร่วมกจิกรรมโปรแกรม 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
 การส่งเสริมสุขภาพตามหลักวิถีพุทธ หมายถึง 
การใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการส่งเสริม 
สุขภาพ เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
และสุขภาพจิตที่ดี สามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
 วิถีพุทธ หมายถึง หลักธรรมค�าสอนของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
 คู ่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง 
หลักวิธีการประพฤติปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ 
ผู้สูงอายุ ได้แก่ แนวคิดด้านจิตวิทยา สุขภาพ สุขภาวะ 
ผู้สูงอายุ แนวคิดหลักวิถีพุทธเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพของผู้สูงอายุ องค์ประกอบ 
และขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรม
 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพวิถีพุทธ หมายถึง  
แนวคิดหลักวิถีพุทธเพื่อการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้  
อิทธิบาท 4

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง โปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุ
ตามหลักวิถีพุทธที่ส ่งผลต่อสุขภาพที่ดีของผู ้สูงอายุ 
มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1.1  ประชากรแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ประกอบด้วย 1) ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ 
การส�ารวจความคดิเหน็โดยใช้แบบสอบถาม และสมัภาษณ์  
จ�านวน 32,500 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3) ผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 1 เขต เพื่อด�าเนินกิจกรรมใช้โปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพตามหลักวิถีพุทธ
 1.2  กลุ ่มตัวอย ่างแบ ่งตามวัตถุประสงค ์
การวิจัยประกอบด้วย 1) ผู ้สูงอายุแบ่ง 2 กลุ ่ม คือ  
ผู ้ สูงอายุที่ ได ้จากการสุ ่มแบบเป ็นกลุ ่ม (Cluster  
Sampling) โดยคัดเลือกจากตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณโดยใช้สูตรของ yamane 
ได้จ�านวนกลุ ่มตัวอย่างประมาณ 400 คน เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม และผูส้งูอายท่ีุอายยุนื 
เพ่ือการสมัภาษณ์เกีย่วกบัการรกัษาสขุภาพ และแนวทาง
การส่งเสริมสุขภาพตามหลักวิถีพุทธจ�านวน 5 คน  
2) ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา 
ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ จ�านวน 7 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจงที่สามารถให้ข้อมูลในลักษณะ Key 
Informant ได้ และผู้เชี่ยวชาญ ในการพิจารณาระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ โดยการประชุมกลุ่ม (Focus 
Group) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญา ศาสนา 
ด้านสาธารณสุข การแพทย์ และด้านการวัดและประเมิน
ผล จ�านวน 7 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง โดยเป็น
ผู้มีประสบการณ์ด้านปรัชญา ศาสนา ด้านสาธารณสุข 
การแพทย์ และมีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือมีต�าแหน่ง
ทางวิชาการ 3) ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ 
มคีวามประสงค์เข้าร่วมกจิกรรมโปรแกรมส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงที่มีความเหมาะสมต่องานวิจัยจ�านวน 31 คน ซึ่ง
เป็นผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเขตวงศ์สว่าง
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนา
เครื่องมือ
 2.1  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 
 1) แบบสอบถามศึกษาสภาพการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ เป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับคือ ระดับความคิดเห็นในระดับ  

แนวคิดหลักวิถีพุทธ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

อิทธิบาท 4
1) ฉันทะ - ศีล 5 พรหมวิหาร 4
   (1) เมตตา
   (2) กรุณา
   (3) มุทิตา
   (4) อุเบกขา 
2) วิริยะ - เวสารัชชกรณธรรม 5
3) จิตตะ - สติ และ สมาธิ
4) วิมังสา - ปัญญา 3 

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

1) สุขภาพดีของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และสุขภาวะทางปัญญา
2) ความคิดเห็นผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

แนวคิดด้านจิตวิทยา สุขภาพ 
สุขภาวะผู้สูงวัย

1) แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม 
2) องค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดี

เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

1) ด้านร่างกาย
2) ด้านอารมณ์
3) ด้านสังคม
4) ด้านสติปัญญา
5) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ให้อายุยืน
6) สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
7) สามารถช่วยเหลือตนเองและผู ้อื่นได ้
 ตามอัตภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับสภาพการรักษาสุขภาพ 
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ ส�าหรับผู้สูงอายุที่อายุยืน 
 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
ส�าหรับผู้เช่ียวชาญ และคูม่อืโปรแกรมการส่งเสรมิสขุภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ ในการประชุมกลุ่ม
 3) แบบประเมินผลการใช ้ โปรแกรมการ 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 
 2.2  การสร้างเครือ่งมอืและการหาประสทิธิภาพ
ของเครื่องมือ มีวิธีการดังนี้
 1) สร้างเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักการสร้าง
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินผล แล้ว
ก�าหนดประเด็นและขอบเขตข้อค�าถามด้วยการจัดเก็บ
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้ว
น�าเสนอท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาเครื่องมือวิจัยแต่ละแบบ
ในเบื้องต้น 
 2) คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามหลักวิถีพุทธพัฒนาจากน�าผลที่ได้จากวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือ
พัฒนาเป็นคู ่มือโปรแกรมในการด�าเนินกิจกรรมการ 
ส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายตุามหลกัวถีิพทุธ ซึง่ประกอบด้วย
องค์ประกอบและขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรม
 3) น�าเครื่องมือวิจัยที่ได้ เสนอให้ผู้เช่ียวชาญ
จ�านวน 5 คน ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบด้านความ 
เท่ียงตรง (Validity) คือ ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  
(Content validity) ความเหมาะสมในด้านภาษา  
(Wording) โดยแบบสอบถามและแบบประเมินผล 
การใช้โปรแกรมฯ ได้ท�าการประเมินความสอดคล้องของ
ข้อค�าถามกับจดุมุง่หมายการวจิยั หรอื (Item Objective 
Congruence [IOC]) 
 4) ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญ น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) 
กับกลุ ่มท่ีมีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการวิจัยจ�านวน 30 คน แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์ 
แอลฟาของ Cronbach ได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.964 
ส่วนคู ่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุและ 

แบบประเมินผลการใช้โปรแกรมน�าเสนอผู ้เชี่ยวชาญ 
ในการประชุมระดมความคิดเห็นจ�านวน 7 คน
 5) น�าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้
แบบสอบถามกับผู ้สูงอายุเกี่ยวกับสภาพการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ และแบบสัมภาษณ ์
เชิงลึกกับผู้สูงอายุที่มีอายุยืนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
รักษาสุขภาพ และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ตามหลักวิถีพุทธ
 3.2  การ เก็บรวบรวมข ้อมูล เพื่ อพัฒนา
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 
ผู ้เชี่ยวชาญ และข้อคิดเห็นจากผู ้เชี่ยวชาญจากการ 
ประชุมกลุ่ม
 3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้สูงอายุ 
ที่เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก
วิถีพุทธ โดยประเมินผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะ
ทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา  
รวมถึงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล
 ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 1 กรกฎาคม 
2561-20 ธันวาคม 2561
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล
 5.1  การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได ้
จากแบบสอบถามและแบบประเมินการใช้โปรแกรมด้วย
การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 แบบสอบถามการปฏิบัติ/การใช้โปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ มีเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับดังนี้
 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับ 
มากที่สุด
 4 หมายถึง ระดับการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับ 
ปานกลาง 
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 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาด้านแนวคิดหลักวิถีพุทธเพ่ือการส่งเสริม 
สุขภาพตามหลักอิทธิบาท 4 ภาพรวมระดับการปฏิบัติ 
อยู ่ในระดับมาก เมื่อแยกองค์ประกอบแนวคิดหลัก 

อิทธิบาท 4 สามารถเรียงล�าดับจากมากไปน้อยดังนี้ 
วิริยะ (เวสารัชชกรณธรรม 5) ฉันทะ (พรหมวิหาร 4) 
และสุดท้าย จิตตะ ด้านเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพของ 
ผู ้สูงอายุระดับการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากที่สุด เม่ือ
แยกองค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพสามารถเรียง

Table 1 The status of promoting health for the elderly following the main Buddhist

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

แนวคิดหลักวิถีพุทธเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ตามหลักอิทธิบาท 4
 1. ฉันทะ (พรหมวิหาร 4)
 2. วิริยะ (เวสารัชชกรณธรรม 5)
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพของผู้สูงอายุ
 1. ด้านร่างกาย
 2. ด้านอารมณ์
 3. ด้านสังคม
 4. ด้านสติปัญญา
 5. สภาพแวดล้อม
 6. ความสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
  ตามอัตภาพ

ภาพรวม

 4.20

 4.21
 4.24
 3.99
 4.32

 4.28
 4.03
 4.35
 4.29
 4.40
 4.38
 4.47

 4.24

S.D.

 0.55

 0.60
 0.59
 0.70
 0.89

 0.60
 0.70
 0.68
 0.72
 0.68
 0.73
 0.68

 0.56

ระดับการปฏิบัติ

มาก

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

 2 หมายถึง ระดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย
 1 หมายถึง ระดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย
ที่สุด 
 ส�าหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังนี้
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า ระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 5.2  การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพคอื ข้อมลู
จากการสมัภาษณ์ การประชมุกลุม่ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis)

ผลการวิจัย
 1. การศึกษาสภาพการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
ตามหลักวิถีพุทธ
 การศกึษาสภาพการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายตุาม
หลักวิถีพุทธ ได้น�าเสนอดังตารางที่ 1 
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Table 2 The study the effect of the promotion health program for elderly following the main  
  Buddhist

การใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

1. ท่านเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติตามข้อตกลงของการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้คู่มือ 
 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

2. ท่านมีความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้คู่มือโปรแกรมการส่งเสริม 
 สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

3. ท่านมีความเพียรพยายาม ตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามวิธีการในคู่มือ 
 การใช้โปรแกรมการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายตุามหลกัวิถพีทุธ ตลอดทัง้ใช้ปัญญา 
 ในการพิจารณาวิเคราะห์หาเหตุผลถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติ

4. ท่านมีวินัยและปฏิบัติตามคู่มือการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
 ตามหลักวิถีพุทธสม�่าเสมอ

5. ท่านเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการใช้คู ่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

6. การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกรม ตามคู่มือการใช ้
 โปรแกรมการส่งเสรมิสขุภาพผู้สงูอายตุามหลกัวิถพีทุธท�าให้ท่านมจิีตใจทีส่บาย  
 สงบ จิตใจมั่นคงเข้มแข็งและไม่เครียด 

7. ท่านมสีขุภาพจติดขีึน้หลงัจากเข้าร่วมกจิกรรมการใช้คูม่อืโปรแกรมการส่งเสรมิ 
 สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

 4.06

 4.00

 4.03

 3.77

 4.13

 4.23

 4.13

S.D.

 0.77

 0.77

 0.70

 0.80

 0.61

 0.76

 0.71

ระดับการ
ปฏิบัติ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

ล�าดับการปฏิบัติจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ความสามารถ 
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพ ด้านสติปัญญา 
สภาพแวดล้อม ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และสุดท้าย 
ด้านร่างกาย 
 2. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
 คู ่มือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ใช้ 
หลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละด้าน  
เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านปัญญา  
น�าหลักอิทธิบาทไปอธิบาย หาเหตุผลให้สอดคล้อง 
ในแต่ละด้าน คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง ่ายโดยใช้  
อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาตามหลัก 
วิถีพุทธมาจับและเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมของแต่ละ
ด้าน มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้สูงอายุ
และครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน กิจกรรมหนึ่ง 

ที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือให้ฟังชุดธรรมะบรรยายจะท�าให้ 
ผู้สูงอายุได้อะไรท่ีเยอะมากทั้งด้าน กิจกรรมต่างๆ ใน
คูม่อืควรอธบิายตามหลกัอทิธบิาท 4 อธบิายให้เหน็ความ 
มุ่งม่ันตั้งใจ ท�าให้เกิดความสุขกายสุขใจ กิจกรรมทางใจ 
กิจกรรมทางจิตวิญญาณ กิจกรรมที่ท�าต้องสอดคล้อง 
กับด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย คืออาหาร เอาหลัก
อิทธิบาท 4 มาเชื่อมโยงเป็นการกินอย่างมีฉันทะ มีสติ 
อารมณ์คือ ด้านจิต ด้านสังคม คือ มีเพื่อน การเข้าสังคม 
มีการพูดคุยกับเพื่อนเป็นประจ�าเป็นต้น การแบ่งระดับ
สุขภาพดขีองผู้สูงอายไุด้พิจารณาตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข
 3. การศึกษาผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
 การศกึษาผลการใช้โปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธได้น�าเสนอดังตารางที่ 2
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Table 2 The study the effect of the promotion health program for elderly following the main  
  Buddhist (cont.)

การใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

8. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการใช้คู ่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ตามหลักวิถีพุทธท่านยับยั้งความโกรธได้เร็ว มองโลกในแง่ดี มีเมตตา ให้อภัย 
 และมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น

9. หลงัจากใช้คูม่อืโปรแกรมการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายตุามหลกัวถิพีทุธท่านต้ังใจ 
 ที่จะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

10. หลังจากใช้คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธท่าน 
 เอาใจใส่เรื่องอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับสุขภาพมากขึ้น

11. ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีขึ้นหลังจากการใช้คู่มือโปรแกรม 
 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

12. คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ อธิบายวิธีการ 
 ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

13. การจัดกิจกรรมการใช้คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 
 วิถีพุทธเหมาะสมกับเวลา

14. คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธเหมาะสมส�าหรับ 
 การใช้ปฏิบัติกับผู้สูงอายุ

15. ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมและเผยแพร่คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ตามหลักวิถีพุทธให้ผู้สูงอายุได้น�าไปใช้ปฏิบัติ

ภาพรวม

 4.13

 4.13

 4.19

 3.97

 3.97

 3.97

 4.10

 4.19

 4.06

S.D.

 0.67

 0.67

 0.70

 0.70

 0.70

 0.79

 0.74

 0.74

 0.55

ระดับการ
ปฏิบัติ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 ผลการประเมินการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ การใช้โปรแกรมการส่งเสริม 
สุขภาพผู ้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ พบว่า ภาพรวม 
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกรายข้อการปฏิบัติ
สามอันดับแรกคือ การสวดมนต์ไหว้พระ น่ังสมาธิ  
เจรญิสต ิและเดนิจงกรม ตามคูม่อืการใช้โปรแกรมการส่ง
เสรมิสขุภาพผูส้งูอายตุามหลกัวถิพีทุธท�าให้มจีติใจทีส่บาย 
สงบ จิตใจมั่นคงเข้มแข็งและไม่เครียด มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ หลังจากใช้คู่มือโปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธผู้สูงอายุ
เอาใจใส่เรือ่งอาหารท่ีดีและมปีระโยชน์กับสขุภาพมากข้ึน  
มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก และผู้สูงอายุเห็นว่าควร 

ส่งเสริมและเผยแพร่คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธให้ผู ้สูงอายุได้น�าไปใช้ปฏิบัติ 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การประชุมกลุ ่มการใช้
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ  
ในการประชุมกลุ่มการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 
ผู ้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ ได้ด�าเนินการเมื่อผู ้สูงอาย ุ
เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 
วิถีพุทธ มีประเด็นส�าคัญดังนี้ กิจกรรมการเดินเร็ว ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความตั้งใจและเอาใจใส่ขณะเดิน 
เดินด้วยความระมัดระวัง และมีสติขณะเดินซึ่งบางครั้ง
ก็ท�าได้บ้างท�าไม่ได้บ้าง การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
เจริญสติ และเดินจงกรม ตามคู่มือการใช้โปรแกรมการ
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ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธท�าให้มีจิตใจ 
ที่สบาย สงบ จิตใจมั่นคงเข้มแข็งและไม่เครียด มีสุขภาพ
จิตดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการใช้คู่มือโปรแกรม 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ หลังจาก 
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู ้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธสามารถยับยั้งความโกรธ 
ได้เร็ว มองโลกในแง่ดี มีเมตตา ให้อภัยและมีสติในการ 
ใช้ชีวิตมากขึ้น เอาใจใส่เรื่องอาหารท่ีดีและมีประโยชน ์
กับสุขภาพมากขึ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพ
ดีขึ้นหลังจากการใช้คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 1. การศึกษาสภาพการส ่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
 สภาพการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถี
พุทธโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาด้านแนวคิดหลักวิถีพุทธเพ่ือการส่งเสริม 
สุขภาพตามหลักอิทธิบาท 4 ภาพรวมระดับการปฏิบัติ
อยู ่ในระดับมาก เมื่อแยกองค์ประกอบแนวคิดหลัก 
อิทธิบาท 4 สามารถเรียงล�าดับจากมากไปน ้อย
ดังน้ี วิมังสา วิริยะ (เวสารัชชกรณธรรม 5) ฉันทะ  
(พรหมวิหาร 4) และสุดท้าย จิตตะ สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม 
สุขภาพตามวิถีพุทธหลักธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพของ 
ผู้สูงอายุ ได้แก่ หลักอิทธิบาท ตามหลักพระพุทธศาสนา 
กายกับจิตมีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะจิต เพราะจิต 
เป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าสามารถบังคับจิตได้ จิตก็บังคับ
สั่งการลงมาทางกายได้ ใช้หลักพรหมวิหารธรรม ที่เป็น
ธรรมของผู้ใหญ่ ส่วนเวสารัชชกรณธรรม ท�าให้จิตใจ
แกล้วกล้ากล้าหาญที่จะมีอายุยืน เป้าหมายสูงสุดคือ  
การบรรลุธรรมหรือนิพพาน ชีวิตของมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย รูป 28 
เจตสิก คือ สิ่งปรุงแต่ง จิต 52 มีจิตอยู่ 89 ดวง เรียกว่า 
ขันธ ์ห ้า เมื่อใดก็ตามท่ีมนุษย์สามารถดูแลขันธ์ห ้า 
ให้เป็นไปตามวัยของมันจากเด็กสู่ผู ้ใหญ่ ดูแลขันธ์ห้า
ให้ดี อย่างเช่น การกินอาหารที่มีประโยชน์ กินเพื่อการ

ซ่อมแซมร่างกาย พระพุทธเจ้าสอนให้กินในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ ไม่ตามใจปาก อย่าตามใจท้อง ฉะนั้นการไป
ถึงเป้าหมายสุดท้ายคือนิพพาน 
 2. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
 การพฒันาโปรแกรมการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามหลกัวถิพีทุธ หลกัธรรมอทิธบิาท 4 ช่วยในการพฒันา
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ฉันทะ คือ คนแก่มีความ
พอใจในการรักษาสุขภาพของตนเอง วิริยะ คือ มีความ
ตั้งใจท�าในการรักษาสุขภาพ จิตตะ คือ การใคร่ครวญ 
ตรวจสอบสุขภาพตนเองอยู่เสมอ วิมังสา คือ ทดสอบ 
ประเมินผล จากการกระท�าว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน   
หลักพรหมวิหาร 4 ช่วยท�าให้ความเครียดลดลง ได้แก่ 
เมตตา คือ รักใคร่ลูกหลาน กรุณา คือ ช่วยเหลือ 
ให้พ้นทุกข์ คนแก่ต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมบ้าง 
ตามก�าลงั มทุติา คอื พลอยยนิด ีไม่รษิยา ไม่มคีวามเครยีด 
อุเบกขา คือ เมื่อช่วยไม่ได้ต้องปล่อยวาง เฉยๆ จะไม่
เครียด กรณีที่ช่วยเหลือคนที่เรารักไม่ได้ต้องวางเฉย
 หลกัเวสารชัชกรณธรรมนัน้ผูส้งูอายตุ้องมคีวาม
ศรทัธาในศาสนาอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท�าให้มจิีตใจมัน่คง 
ได้แก่ ศรัทธา คือ ความเช่ือถือศรัทธาในส่ิงที่ถูกต้องซ่ึง
ศรัทธาที่รู้จริงจะท�าให้จิตใจม่ันคง ศรัทธาในศาสนาเป็น
ศรัทธาคู่กับความรู้ ศีล คือ การรักษากายวาจาใจให้ปกติ 
ไม่ผิดศีลก็อยู่อย่างปกติสุข พาหุสัจจะ คือ การส่ังสม 
การเป็นผู้ไฝ่รู ้ แนะแนวทางได้ถูกต้อง  วิริยารัมภ คือ 
บ�าเพ็ญเพียรทางจิต ค้นคว้าและขยันหม่ันเพียร ปัญญา 
คือ รู ้แจ้งเห็นจริงในส่ิงต่างๆ ที่เป็นจริงช่วยเหลือโดย 
ไม่เกินก�าลังตนเอง หลักธรรมโพชฌงค์ ถ้าปฏิบัติได้ช่วย
ในการรกัษาโรค ท�าให้จติใจสบาย ส่งผลให้กายสบายด้วย 
ท�าให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งกายกับใจจะสัมพันธ์กันเสมอ  
 สุขภาพดีของผู้สูงอายุประกอบด้วย สุขภาวะ 
ทางกาย สขุภาวะทางจติ สขุภาวะทางสงัคมและสขุภาวะ
ทางปัญญา ควรใช้หลักภาวนา 4 จะเกี่ยวข้องทางกาย 
ความประพฤติ จิต และสังคม ทั้งกาย ศีล จิต ถ้าตัวเราดี
คนที่มาเกี่ยวข้องก็ดีส่งผลให้สังคมดีตามไปด้วย แนวทาง
การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
นั้น ในอายุสูตรการมีอายุยืนมี 5 ข้อ โดยหลักมี 2 เรื่อง  
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คือ เรื่องของการบริหารอาหารและการบริหารจิต ส่งผล
ถึงความสมัพนัธ์กันระหว่างกายกบัจิตนัน้ คนจะมสีขุภาพ
ที่สมบูรณ์ต้องเป็นไปได้ทั้งสองส่วนคือท้ังส่วนของกาย 
และส่วนของจิตต้องสัมพันธ์กัน 
 หลกัอายสุสัธรรม ได้แก่ 1. สปัปายะการ ีแปลว่า 
ท�าสิ่งที่สบาย เอื้อต่อชีวิต 2. สัปปายะมัตตัญญู คือ รู้จัก
ประมาณในสิ่งที่สบาย แปลว่าไม่ฟุ่มเฟือย 3. ปริณตโพชี 
คือ บริโภคส่ิงท่ีย่อยง่ายท�าให้ละเอียด ทานอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ 4. กาลจารี คือ ท�าอะไรให้เป็นเวลา ท�าให้
สุขภาพร่างกายดี 5. พรหมจารี คือ รู้จักควบคุมอารมณ์ 
ควบคุมสิ่งที่ต้องการทางอายตนะทั้งหมด ทั้งรูป เสียง 
กลิ่น รส โพทัพพะ อีกอย่างคือให้มีศีล คือ การประพฤติ
งาม รู้จักพูด ส�าหรับหลักอายุสัสธรรม คือ ธรรมที่ท�าให้
อายุยืน ประกอบกับธรรมอ่ืนๆ ส่งเสริมกันและกันจะ 
ท�าให้อายุยืนอย่างมีคุณภาพ 
 แนวทางการพฒันาการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ 
ตามหลักวิถีพุทธ ผู้สูงอายุมี 3 ระยะ ได้แก่ 60-70 ปี  
ยังพอพึ่งตัวเองได้บ้าง ปัญหาน้อยหน่อย ช่วงที่ 2 อายุ 
70-80 ปี ต้องการการพึ่งพามาก ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป
ต้องการพึ่งพามากที่สุด ผู้สูงอายุต้องเตรียมตัวให้มาก 
อายุ 80 ปี ต้องการการพึ่งพิงมากกว่าช่วงแรกๆ แนวทาง
พัฒนาส่งเสริมผู ้สูงอายุในยุคปัจจุบันการพึ่งพาลูกลด 
น้อยลงไป ฉะนั้นผู ้สูงอายุต้องพึ่งตนเอง ให้มีเงินเก็บ  
การพึง่ตนเองต้องอาศยัหลกัธรรม การพอด ีการประหยดั 
ขยัน รู ้จักออม รู ้จักใช้ ไม่บริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยเกินตัว  
หลักธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ คือ การรู้จักใช้ รู ้จักกิน 
จะส่งผลท�าให ้ร ่างกายดีด ้วย ผลการสัมภาษณ์ได ้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thirawan (2015) ได้ท�าการ
ศกึษาวจิยัเรือ่งการศกึษาแนวทางการปฏบิตัตินเพ่ือความ 
มีอายุยืนตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่าหลักอิทธิบาท 4 นั้น 
พระพุทธองค์ตรัสอ�านาจของอิทธิบาท 4 ถ้าปฏิบัติ
มาก จะมีอายุยืนยาวได้ถึง 120 ปี การน�าหลักธรรม 
อิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพื่อช่วยให้
เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติตน ดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
ให ้อายุ ยืนด ้วยมิติทางศีลธรรมของศาสนาโดยน�า 
หลักธรรมที่น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการมีอายุยืน 
ตามหลกัอทิธบิาท 4 ได้แก่ ฉนัทะ วิรยิะ จติตะ และวิมงัสา 

โดยการปฏิบัติต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมด้วยการ
รู้จักไตร่ตรอง ใช้ปัญญา อันใคร่ครวญ หาเหตุผลหรือ 
ตรวจสอบตรวจทานด้วยกระบวนการ วางแผนงาน 
วัดผลส�าเร็จ และคิดวิธีแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบอย่าง 
เหมาะสม การปฏิบัติตนตาม “อิทธิบาท 4” เพื่อให้
มีอายุยืน 
 3. การศึ กษาผลการใช ้ โปรแกรมการ 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ
 การใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตามหลักวิถีพุทธ พบว่า ภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เม่ือแยกรายข้อการปฏิบัติสามอันดับแรกคือ การ
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกรม 
ตามคู่มือการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตามหลักวิถีพุทธท�าให้ท่านมีจิตใจที่สบาย สงบ จิตใจ
มั่นคงเข้มแข็งและไม่เครียด มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ หลังจากใช้คู ่มือโปรแกรมการ 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธท่านเอาใจใส่ 
เรื่องอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับสุขภาพมากขึ้น มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผู้สูงอายุเห็นว่าควรส่งเสริม
และเผยแพร่คู่มือโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ตามหลักวิถีพุทธให้ผู ้สูงอายุได้น�าไปใช้ปฏิบัติ มีการ 
ปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Khawsa-ard et al. (2018) ได ้ท�าการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาต�าราอาหารพื้นบ้านเสริมแคลเซียมส�าหรับ
ผู ้สูงอายุไทย พบว่าจากผลการสัมภาษณ์ผู ้สูงอายุ 
ถึงคุณภาพอาหารของผู้สูงอายุ จะค�านึงถึงคุณภาพ  
คุณค่าทางโภชนาการ ของอาหาร ความสด ความสะอาด 
และตามความชอบของตนเอง ผู้สูงอายุจะปรุงอาหาร 
โดยใช้การลวก ต้ม นึ่ง เช่น แกงจืด แกงส้ม เป็นต้น 
อาหารที่รับประทานต้องท�าให้สุก เพราะอาหารสุก 
มีความนิ่ม เคี้ยวกลืนได้สะดวก และย่อยง่าย ช่วยท�าให้
การรับประทานอาหารได้ดีข้ึน และป้องกันโรคพยาธิ 
ป้องกันการท้องเสียส่งผลให้สุขภาพดี 
 การประชมุกลุม่การใช้โปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพ 
ผู ้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ ได้ด�าเนินการเมื่อผู ้สูงอาย ุ
เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพผูสู้งอายตุามหลักวถิพุีทธ 
มีประเด็นส�าคัญดังนี้ 
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 กจิกรรมการเดนิเรว็ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมส่วนใหญ่ 
มีความตั้งใจและเอาใจใส ่ขณะเดิน เดินด้วยความ
ระมัดระวังและมีสติขณะเดิน ซ่ึงบางคร้ังก็ท�าได้บ้าง 
ท�าไม่ได้บ้าง การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญสติ  
และเดินจงกรม ตามคู่มือการใช้โปรแกรมการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธท�าให้มีจิตใจที่สบาย 
สงบ จิตใจมั่นคงเข้มแข็งและไม่เครียด มองโลกใน
แง่บวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thitamethaso, 
Choojatud, and Homchan (2014)  เรื่องหลัก
พุทธธรรมในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของผู ้สูง
อายุในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้สูงอายุส ่วน
ใหญ่รู ้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต ่ไม ่ลึกซึ้ ง 
ส ่วนใหญ่เข ้าวัดท�าบุญ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ฯลฯ มี
วัตถุประสงค์คือเพ่ือความสบายใจ มีเพื่อนวัยเดียวกัน 
พูดคุยช่วยให้คลายเหงา การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ต่างๆ ท�าให้ได้พบปะกับเพื่อนฝูง ท�าให้มีสุขภาพจิตดี
ข้ึนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการใช้คู ่มือโปรแกรมการ 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 
 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการใช้คู่มือโปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธสามารถ
ยับยั้งความโกรธได้เร็ว มองโลกในแง่ดี มีเมตตา ให้อภัย
และมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น เอาใจใส่เรื่องอาหารที่ดี 
และมีประโยชน์กับสุขภาพมากขึ้น มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรงและสุขภาพดีขึ้นหลังจากการใช้คู่มือโปรแกรม 
การส ่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ ซึ่ ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suphahatti (2011) ซึ่ง 
ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ชุมชนบ้านหนองเป็ดน�้า ต�าบลโคกกรวด อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
ในชุมชนบ้านหนองเป็ดน�้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 การที่ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและมีสัมพันธไมตร ี
ที่ดีกับเพื่อนท�าให้สุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิต 
ที่ดีจะส ่งผลให้อายุยืน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Jiandon, Suwanphong, Boonsuya, and  
Houteerakun  (2011) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตของผู ้สูงอายุในชนบท อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่สามารถท�านายคุณภาพชีวิต
ด้านร่างกาย 6 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
ภาวะสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม อาชีพ 
และอายุ โดยสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ได้ร้อยละ 30.5 และปัจจัยที่สามารถท�านายคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจ 4 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้สึกในคุณค่าของ
ตนเอง ภาวะสุขภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 
และสัมพันธภาพในครอบครัว โดยสามารถอธิบาย
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจได้ร้อยละ 21.5  
 4. ข้อเสนอแนะ
 4.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 4.1.1 การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ให้มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุต้องมีความรัก ความพอใจ 
ความตั้งใจจริงในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีความ 
มุ่งมั่นที่จะมีสุขภาพท่ีดี และพิจารณาด้วยปัญญาเข้าใจ 
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติตนตามคู ่มือ
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ 
จะสามารถท�าให้สุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพ  
จึงต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม 
ส่งเสริมสุขภาพควบคู่กัน
 4.1.2 การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมส่งเสริม 
สุขภาพผู ้ สูงอายุใช ้หลักธรรมอิทธิบาท 4 เป ็นตัว 
ขับเคล่ือนในแต่ละด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  
ด้านสังคม และด้านปัญญา ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย
โดยใช้ อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาตามหลัก 
วิถีพุทธ เช่ือมโยงในแต่ละกิจกรรมของแต่ละด้าน  
มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู ้สูงอาย ุ
และครบทุกด้าน มีการใช้งานง่ายเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายมีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ
ได้น�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
 4.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 4.2.1 ปัญหาด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุสามารถ
น�าหลักวิถีพุทธมาใช้ในการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุได้ 
กอปรกับความก้าวหน้าของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนบัสนนุการด�ารงชีวติของผู้สูงอาย ุในการดแูลสุขภาพ
เพ่ือรับบริการและอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ เช่น 
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การศึกษาระบบการแจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้เรื่อง
สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ
 4.2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 กับความ
สุขในครอบครัวยุคดิจิทัลส�าหรับผู้สูงอายุ โดยบูรณาการ 
การน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโปรแกรมส่งเสริม 
สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ เนื่องจากความ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจิทัล อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง เพ่ือสนับสนุนการใช้
งานโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุตามหลัก 
วถิพีทุธให้มช่ีองทางการใช้งานทีห่ลากหลายเป็นทางเลอืก
แก่ผู้สูงอายุได้น�าไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับสุขภาพของ 
ตนเอง
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกาย อีกทั้งวิเคราะห์ปัจจัย 
การท่องเท่ียวของผู้พิการทางร่างกาย เพื่อน�ามาจัดกลุ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายประชากรที่ใช ้
ในการวิจัย คือ นักเรียน และนักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา จ�านวน 238 คน ซึ่งเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 15  
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่พัฒนาข้อค�าถามตามกรอบส่วนประสม 
ทางการตลาดและบริการ ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component  
Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให้ต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการ Varimax with Kaizer  
Normalization ในส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวใช้การวิเคราะห์กลุ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ K-Means
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการด้านร่างกายมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งประมาณ 1-2 วัน และมีช่วงเวลาที่เดินทาง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
แต่ละครั้ง 1,001-2,000 บาท จากการจัดกลุ่มปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ 1) ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยม 
การท่องเท่ียวทัศนียภาพแบบเหมาจ่าย และ 2) กลุ่มผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมนันทนาการที่มีบริการเสริม  
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกายควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซ่ึงเป็น 
แหล่งธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายที่เอื้อประโยชน์ต่อ 
ผู้พิการทางด้านร่างกายที่สามารถร่วมเท่ียวกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ นอกจากนี้ ควรกระตุ้นหรือผลักดันให้เพิ่ม 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้พิการทางด้านร่างกาย เช่น หน่วยปฐมพยาบาล หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงบริเวณแหล่ง 
ท่องเที่ยว หรือบริการผู้แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว (ไกด์) ส�าหรับผู้พิการทางด้านร่างกาย
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Abstract
 The objectives of this research were to investigate the tourism behavior of the physically  
disabled in order to group the travel factors. The populations used in this study consist of 238  
students of School and vocational students. Data collection was completed through  
questionnaire distributed during July 1-15, 2018. The research tool was a questionnaire  
developed based on marketing mix and service framework. For extracting factor, the Principle  
Component Analysis was performed by rotating the Orthogonal Rotation axis with Varimax  
with Kaizer Normalization. For travel behavior of persons with physical disabilities we apply K-Means 
for group analysis.
 The research was found that the physically disabled often travel within the country about 
1-3 times a year. They usually take about 1-2 days to travel which Saturday and Sunday are the  
days to travel. The average cost Expense of travel is about 1,001-2,000 Baht. From the classification  
of tourism behavior factors, they can be divided into 2 groups: 1) travel packages and  
2) supplemental services. To promote the tourism of physically disabled, they should publish  
information about tourism which is mainly a natural source with beautiful scenery. In particular,  
they should have organized travel packages that are beneficial to physically-challenged. In  
addition, they should increase any facilities for physically disabled such as first aid unit in tourist 
area or nearby hospital around tourist area. In addition, they should provide travel guides for the 
physically disabled.

Keywords: Physically disabled, Behavior, Factor Analysis, Clustering
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ปัจจบุนัคนพกิารกม็สีทิธิเท่าเทยีบกบัคนทัว่ๆ ไป 
สถานท่ีท่องเที่ยวหลายแห่งเริ่มมีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับผู้พิการมากข้ึน โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างใหม่ ด้วย
หลายมหาวิทยาลัยที่มีการสอนได้สถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้หันมาให้ความส�าคัญ เรื่องการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ส�าหรับผู้พิการมากขึ้น ซึ่งท�าให้คาดการได้ว่าอีกไม่นาน
เมืองไทยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งคนทั่วไปและคนพิการ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผลดีของการที่คนพิการออก
มาเดินทางท่องเที่ยว จะช่วยสร้างความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกนัต่อครอบครวัของผูพิ้การเองรวมถึงสงัคมได้มากขึน้ 
 ถึงแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะยัง
ไม่พร้อมสมบูรณ์ในเรื่อง สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
ผู้พิการทุกประเภทก็ตาม แต่ก็จัดอยู่ในระดับที่สามารถ
ท่องเทีย่วได้ ประกอบกับท่ีคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนมนี�า้ใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมให้ความช่วยเหลือหากท่านประสบ
ปัญหา แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง คนพิการบางกลุ่มก็มอง 
ในแง่ดีว่าการเที่ยวไปโดยที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป
ด้วยนั้นเป็นความสนุกและความท้าทายไปอีกแบบ
 การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการเข้าถึง
อย่างเท่าเทียม เพราะการท่องเที่ยวหรือการเดินทางคือ 
สิทธิ์ของประชาชนทุกคน เราจึงต้องร่วมกันท�าให้การ 
ท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกับคนทุกวัยทุกกลุ ่ม ซึ่ง 
จะต้องวางแผนและการปฏิบตังิานให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม ส�าหรับประเทศไทย มีประเด็นเรื่อง 
การท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงการแพทย์และสุขภาพคนพิการสามารถ
เข้าถึงได้เพิ่มเติมอีก ไหนๆ ก็เป็นคนพิการแล้วควรจะ
รู้สิทธ์ิ ใช้สิทธ์ิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วทุกท่านทั้งที ่
ตัวท่านเองที่เป็นคนพิการ และญาติพี่น้องที่มีคนใน
ครอบครัวเป็นคนพิการจะได้ทราบว่า ภายใต้กฎหมาย
ในปัจจุบันคนพิการไม่ได้เป็นภาระอีกต่อไป สิทธิ์ต่างๆ 
มากมาย อาจช่วยครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และ
อาจมฐีานะทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ด้วยซ�า้ ถอืเป็นการตอกย�า้
ภาพที่ชัดเจนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เข้า
ถึงได้ส�าหรับนักท่องเท่ียวทุกคนของ World Tourism 
Organization (2016) ภายใต้หัวข้อ ‘Tourism for 

All promoting universal accessibility’ กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นได้สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการ
รองรับนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกเช้ือชาติ  
ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานพร้อมรองรบันกัท่องเทีย่ว
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
 “การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
สู่ตลาดการท่องเที่ยวส�าหรับทุกคน (Tourism for All) 
ถือเป็นการแข่งขันกันในตลาดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
เพราะนอกจาก เม็ดเงินที่ได้แล้ว ยังถือเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญที่ใช้ในการเสริมสร้างสิทธิของคนพิการให้เกิดข้ึน
ในชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทาง ทางการท่องเที่ยวอีก
ด้วย”กล่าวคือสื่อสารสังคมให้ตระหนักรู้เรื่องสิทธิ
 ในการท่องเท่ียว มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์และ 
ช่วยเหลือคนพิการอย่างเหมาะสม (Pairoj-Boriboon, 
2016)
 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว
ท�าให้ผู ้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของวิเคราะห์ปัจจัย 
และการจัดกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทาง
ด้านร่างกาย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม โอกาสเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ทางการท่องเที่ยว  
รูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประเภทของแหล่ง
ท่องเท่ียวและลักษณะของการเดินทางท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย ไปสู่ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึง 
ความต้องการในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ผู ้พิการทางด้านร่างกาย ทั้งนี้เพ่ือให้ผู ้พิการทางด้าน
ร่างกาย มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียว รวมทั้งได้ประโยชน์จากแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวอย่าง
เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางร่างกาย
 2. เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัการท่องเทีย่วของผู้พกิาร
ทางร่างกาย
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 3. เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางร่างกาย

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของคนพิการและสถานการณ์คนพิการ 
ในประเทศไทย
 ความหมายของคนพิการ
 Promotion and Development of the 
Quality of Life of Persons with Disabilities Act,.B.E. 
2550 (2007) กล่าวว่า คนพิการ หมายถึงบุคคลที่ม ี
ข้อจ�ากัดด้านความบกพร่องทางร่างกาย การมองเห็น  
การได้ยิน การเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางพฤติกรรม 
การสื่อสาร ความบกพร่องทางอารมณ์ สติปัญญาและ 
การเรียนรู้ รวมถึงความบกพร่องทางด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผล 
และเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิกจิกรรมในชวีติประจ�าวนั 
โดยในบางครั้งต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติ
 One La (2010) กล่าวว่า คนพิการ หมาย
ถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย อารมณ ์
และจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัดในการเรียนรู้และสื่อ
ความหมาย เช่น การพูด การฟัง หรือการอ่านเขียนใน
ชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการประกอบอาชีพและการสร้าง
สัมพันธภาพกับคนในสังคม ทั้งนี้ บุคคลหนึ่งๆ อาจมี
 ลักษณะความบกพร่องหรือขีดจ�ากัดอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้
 Sirirutraykha (2011) กล่าวว่า คนพิการเป็น
ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ด้านร่างกาย เช่น การ
ได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านสติปัญญา รวมถึง 
ด้านการเรียนรู ้หรือความบกพร่องในประเดน็อ่ืนๆ ซ่ึงส่งผล 
และเป็นอปุสรรคในการดาเนนิกจิวตัรหรอืกจิกรรมต่างๆ  
ประจ�าวัน และการเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิการต่างๆ ในสงัคม  
และบางคนอาจต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถ 
เข้าร่วมการด�าเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างคนทั่วไป
 Yala Provincial Socail Development And 
Human Security Office (2014) กล่าวว่า คนพิการ 
คือ บุคคลที่พบอาการผิดปกติหรือความบกพร่องทาง

ด้านจิตใจ ร่างกาย หรือสติปัญญา ซึ่งส่ิงผิดปกติหรือข้อ
บกพร่องเหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน การประกอบอาชีพ และการด�าเนินงานต่างๆ
 World Health Organization (2011) หรือ
องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า คนพิการ หมายถึง บุคคล
ซึ่งประสบสภาวะความไม่สมบูรณ์ทางร่างหายหรือจิตใจ
ช่ัวคราวหรือถาวร โดยสภาวะความไม่สมบูรณ์นั้นท�าให้
ไม่ได้รบัความเท่าเทยีมทางด้านบรกิารสขุภาพ การศกึษา 
และโอกาสในการทางาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันความพิการ
มักถูกตีความหมายจากสังคมมากกว่าความผิดปกติทาง
ร่างกาย
 ดังนั้นแล้วความหมายของคนพิการ คือบุคคล
ซึ่งมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความ
บกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และ 
มีความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต
ประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป 
 ความหมายคนพิการทางร่างกายหรือความ
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนษุย์ ได้แบ่งความพิการทางการเคลือ่นไหวหรอืร่างกาย 
เป็น 2 กลุ ่ม และมีความหมาย ดังนี้ 1) ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ากัด 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ 
มคีวามบกพร่องหรอืการสญูเสยีความสามารถของอวยัวะ
ในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจาก
สาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะ
เจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท�างานมือ เท้า แขน 
ขา 2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคล 
มีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือ 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผล 
มาจากการมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ
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ใบหน้า ล�าตวั และภาพลกัษณ์ภายนอกของร่างกายทีเ่หน็ 
ได้อย่างชัดเจน (Ministry of Social Development  
and Human Security, 2017)  
  ความพิการทางร่างกายจึงหมายถึง บุคคลท่ีมี
อวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อ
ผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง 
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ มาแต่ก�าเนิด 
อุบัติเหตุและโรคติดต่อ
 สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย 
 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจ�านวน
คนพิการที่ได้รับการออกบัตร ประจ�าตัวคนพิการจ�านวน 
1,835,275 คน พบว่ามีชายพิการประมาณ 52.77%  
และหญิง 47.23% โดยแบ่งเป็นคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 48.76% ทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย 18.28% ทางการเห็น 10.43% ทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 7.4% ทางสติปัญญา 6.98% ทางการ 
เรียนรู ้0.57% และออทิสตกิ 0.46% คนพกิารทัว่ประเทศ
ที่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการ ณ 30 ก.ย.60 มีจ�านวน 
1,820,155 คน เป็นคนพิการในวัยท�างานอายุ 15-60 ปี  
จ�านวน 819,550 คน ประกอบด้วย คนพกิารในวัยท�างาน 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ 
40.31% หรือ 330,339 คน คนพิการในวัยท�างาน 
ที่ประกอบอาชีพ 33.18%หรือ 271,916 คน คนพิการ 
ในวัยท�างานท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 26.51%  
หรือ 217,295 คน เอกชนไม่สามารถหาคนพิการ 
มาท�างานท่ีสถานประกอบการได ้ทั้ งๆ ที่มีตัวเลข 
คนพิการเหลืออยู่ 330,339 คนในวัยท�างาน แต่ยังไม่ได้ 
ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม การสร้างหรือฝึกอาชีพ 
ให้กับผู้พิการอย่างเหมาะสม ถือเป็นการพัฒนา คุณภาพ
ชวีติของผูพ้กิารให้สามารถพ่ึงพาหนึง่ของแรงงานท่ีส�าคญั
ในการพฒันาประเทศ (Department of Empowerment 
of person with Disability, 2018)
 แนวคิดการท่องเที่ยวที่คนทุกกลุ่มสามารถ 
เข้าถึงได้ (Accessible Tourism)
 Darcy and Dickson (2009) อธิบายค�าว่า 
Accessible Tourism ว่าคือ การเดินทางท่องเที่ยว

โดยการเพิ่มความต้องการในเรื่องของการเข้าถึงในมิติ 
ต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน และ 
การรับรู้ เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้รับความเสมอภาคและ
ศักด์ศรีที่เท่าเทียมกันผ่านผลิตภัณฑ์ บริการและสภาพ
แวดล้อมทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ทกุคน (Universal Design) 
ซึ่งค�าจ�ากัดความนี้หมายรวมถึงผู ้ที่เดินทางพร้อมกับ 
เด็กในรถเข็น ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจในการท่องเที่ยว 
 ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นโอกาส
ความเป็นไปได้ในการเดินทางไปยังจุด หมายปลายทาง 
(Baker & Crompton, 2000) นอกจากนี้ยังหมายถึง 
ความตั้งใจหรือความมุ ่งม่ันที่จะ เดินทางท่องเที่ยว  
ในขณะที่ผลลัพธ์ของความตั้งใจที่จะเดินทางจะหรือ
ไม่นั้นจะข้ึนอยู่กับกระบวนการ ทางความคิด ในการ
เปล่ียนแปลงจากแรงจูงใจไปเป็นพฤติกรรม (Oliver, 
1997 as cited in Loureiro, 2014) กล่าวว่า ความตั้งใจ
ที่จะไปท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวสามารถแสดงออกถึง
พฤติกรรมภายนอกนักท่องเที่ยวที่ท�าให้บุคคลอื่นสังเกต
จาก การกระท�าและสามารถสัมผัสได้ถึงความต้องการ
การตอบสนองความตั้งใจนั้น โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) เป้าหมายนักท่องเท่ียวต้องมีเป้า
หมายการเดินทางคร้ังนี้อยู่ในใจอยู่แล้วไม่ว่าจากข้อมูล 
การโฆษณา จากคนใกล้ชิด หรือส่ิงเร้าต่างๆ ที่ท�าให้
นักท่องเที่ยวเกิดพฤติกรรม ความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว  
2) ความพร้อม นักท่องเที่ยวต้องความพร้อมมีวุฒิภาวะ  
มีความสามารถในการท�ากิจกรรมที่ตั้งใจไว้เพื่อตอบ
สนองความต้องการเหล่านัน้ เช่น มเีวลาส�าหรบัท่องเทีย่ว  
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมส�าหรับการเดินทาง  
3) สถานการณ์ คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอื้ออ�านวยต่อ
การเดินทาง ไม่มีอุปสรรค์ในการท่องเที่ยวคร้ังนั้น เช่น 
ตั้งใจจะไปเที่ยวทะเลก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบ 
4) การตอบสนอง เป็นการตดัสนิใจกระท�ากิจกรรมตามที่
ตนได้ต้ังใจไว้แล้วของนักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ เช่น การตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วในวนัหยดุ 
การวางแผน การเดินทาง หรือจองทีพ่ักหรือกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า Loureiro (2014) พบว่า การสร้าง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านความพึงพอใจและความ 
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ทรงจ�าที่ดีจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต่อนักท่อง
เที่ยวเพื่อสร้างพฤติกรรมความตั้งใจ ที่จะท่องเที่ยวเป็น
แนวคิดที่สามารถน�าไปพัฒนารูปแบบการให้บริการท่อง
เที่ยวตลอดจนน�าไปพัฒนา รูปแบบของธุรกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวได้
ตรงตามความต้องการ

อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินงานวิจัย
 ระเบียบวิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 
Research) และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
โดยการเน้นการส�ารวจกลุ่มพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรม
และปัจจัยท่ีมีต่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นหาปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย 

และจัดกลุ่มการท่องเที่ยวตามปัจจัยดังกล่าว
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล จ�านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่มีผลพฤติกรรมการท่องเที่ยว จ�านวน 43 ข้อ ซึ่งเป็น 
การประยุกต์ใช้แบบสอบถามของ Trongjitpituk (2013) 
มาเป็นแบบสอบถามในการศึกษานี้
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บ
ประชากรทัง้หมด คอื นกัเรยีนโรงเรยีนศรีสงัวาล 110 คน 
และนักศึกษาฝึกอาชีพโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 
128 คน รวมทั้งหมด 238 คน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Pasunon & Wiriyawuttikai, 2010) 

ตัวแปรส่วนประสม
ทางการตลาด

1. Produet
2. Price
3. Place
4. Promotion
5. People
6. Process
7. Physical Evidence

ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3

*
*
*

ปัจจัยที่ M

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3

*
*
*

ปัจจัยที่ k

การสกัดปัจจัย 
Factor Analysis

การจัดกลุ่ม
Cluster Analysis

ปัจจัยพฤติกรรม
การท่องเที่ยว

ปัจจัยพฤติกรรม
การท่องเที่ยว

ขั้นตอนการวิจัย
 ทบทวนวรรณกรรมและศึกษากรอบแนวคิด 
พร ้อมปรับปรุงร ่ างแบบสอบถามให ้ เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยใช้ส่วนประสมทางการ
ตลาด 7P เป็นแนวทางในการท�าแบบสอบถาม และตรวจ
สอบคณุภาพของเครือ่งมอืโดยการน�าแบบสอบถามทีร่่าง
ขึ้นให้แก่ผู้ทรงคุณพิจารณา น�าแบบสอบถามที่ผ่านแล้ว 
น�าไปเก็บข้อมูลโดยด�าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  
1 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัใช้โปรแกรม SPSS ในส่วนของข้อมลูทัว่ไป
พฤติกรรมและปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการ ผู้วิจัย 
ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณา ประกอบไปด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
ผู้พิการทางด้านร่างกาย 
 ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
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Component Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให ้
ต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการ Varimax 
with Kaizer Normalization 

การจัดกลุ ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู ้พิการ 
ทางด้านร่างกาย
 ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยจะสร้างค�าถาม 
ในแบบสอบถามด้วยแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บริการ รวมไปถึงปรับปรุงข้อค�าถามจากแบบสอบถาม
ของ Trongjitpituk (2013) แล้วใช้วิธีการวิเคราะห์
กลุ่มแบบ K-Means โดยก�าหนดจ�านวนรอบมากที่สุด 
(Maximum Iteration) เท่ากับ 25 และก�าหนดสัดส่วน
ของระยะห่างที่สั้นที่สุด (Convergence Criterion) 
เท่ากับ 0 สาเหตุที่ใช้วิธี (K-Means clustering) ในการ 
จัดกลุ ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู ้พิการทางร่างกาย 
เนื่องจากเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลมี และ
นักศึกษาฝึกอาชีพโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รวม
ตัวอย่างทั้งหมดมีจ�านวน 238 คน  
 ท้ังนี้ผู ้วิจัยจึงได้ทดสอบวิธีการวิเคราะห์กลุ่ม
แบบ K-Means หลายครั้ง เพื่อพิจารณาหาจ�านวนกลุ่ม
ที่สามารถอธิบายความได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด จากการ
พจิารณาค่า Final Cluster Centers โดยมกีารก�าหนดค่า 
K = 2,3,…8 นอกจากนีผู้ว้จิยัได้แปลงข้อมลูคะแนนปัจจยั
ให้เป็นค่ามาตรฐาน (Standardized) ก่อนการทดสอบ
ด้วยวิธี K-Means  

ผลการวิจัย
         หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจ
สอบข้อมลูทีร่วบรวมได้จากแบบสอบถามจ�านวน 238 ชดุ  
จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้ผลวิจัย ดังนี้
 1. ผู้พิการทางร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
(ร้อยละ 72.3) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 45.8) 
ระดับการศึกษาสูงสุดของประชากรมีความหลากหลาย
โดยส่วนใหญ่อยู ่ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ซึ่งมีอยู่ร้อยละ  

39.5 36.6 และ 23.9 ตามล�าดับ) โดยเป็นนิสิต/นักศึกษา 
(ร้อยละ 42.4) มีรายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดือน 10,001- 
15,000 บาท (ร้อยละ 37.4) และพักอาศัยอยู่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 31.5) ลักษณะความพิการ
มีความพิการมากกว่า 1 อย่าง (ร้อยละ 30.7)  สาเหตุ
ความพิการไม่ทราบสาเหตุ (ร้อยละ 63.9) ช่วงอายุที่เกิด
ความพิการ ต�่ากว่า 18 ปี (ร้อยละ 45.8) และอุปกรณ์
ที่ช่วยในการเคล่ือนไหวคือเก้าอี้เข็นคนพิการ (วีลล์แชร์) 
(ร้อยละ 45.8)         
 2. พฤติกรรมการท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 1-3 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 71.8) การเดินทาง
ท่องเทีย่วแต่ละครัง้ระยะเวลา 1-2 วนั (ร้อยละ 60.9)  ช่วง
เวลาทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วส่วนใหญ่ คอืวนัหยดุเสาร์-อาทติย์ 
(ร้อยละ 50.8) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ภายในประเทศแต่ละครั้ง 1,001-2,000 บาท (ร้อยละ 
35.3) ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ออกไปท่องเที่ยว คือ การ
เดินทางสะดวก (ร้อยละ 34.0) ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้
ไม่ไปท่องเที่ยว คือ การเดินไม่ทางสะดวก (ร้อยละ 43.7) 
อุปสรรคส�าคัญที่สุดส�าหรับในการเดินทางท่องเที่ยว คือ 
ด้านกายภาพ เช่น สิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เอื้อต่อคน
พิการทางการเคล่ือนไหว (ร้อยละ 63.4) การท่องเที่ยว
มีคุณค่าและประโยชน์มาก (ร้อยละ 49.6) และสถานที ่
ที่ เคยไปท ่องเที่ยวมาแล ้วจะกลับไปท ่องเที่ยวอีก  
(ร้อยละ 59.7)
 3. เมือ่วเิคราะห์ปัจจัยพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ของผู้พิการทางร่างกายจ�านวน 238 คน พบว่ามีปัจจัย
หลัก 6 ด้าน ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนการ 
ท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ โดยจ�าแนก
แต่ละปัจจัยเป็นร้อยละดังนี้
 3.1  ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว 
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 2.520 ประกอบด้วย 8 ด้าน 
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 
ผูพ้กิารทางร่างกายได้ร้อยละ 41.997 ได้แก่ 1) ท่านเลอืก
ใช้บริการการท่องเที่ยวจากบริษัทน�าเที่ยว 2) ท่านเลือก
บริษัทน�าเท่ียวที่เคยใช้บริการมาแล้ว 3) ท่านแสวงหา
ข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมราคาเสมอ 4) ท่าน
เปรียบเทียบข้อมูลแพ็คเกจท่องเท่ียว และราคาจาก 
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บริษัทหลายๆ แห่ง 5) ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้
ท่านเลือกใช้บริการจากบริษัทน�าเที่ยวนั้นๆ 6) ท่านจะ
สอบถามวิธีดูแล ช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหว
จากบริษัทน�าเที่ยวก่อนล่วงหน้า 7) ท่านขอรับบริการ
ความช่วยเหลือต่างๆ จากผู ้น�าเที่ยวในระหว่างการ 
ท่องเที่ยว และ 8) ท่านจะให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ 
เช่น ปัญหาที่พบ แก่บริษัทน�าเที่ยว
 3.2  ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการบริการเสริม  
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.618 ประกอบด้วย 8 ด้าน 
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 26.961 ได้แก่ 1) ท่าน 
จะหาข้อมูลเก่ียวกับการบริการเสริมต่างๆ ในแหล่ง 
ท่องเที่ยวก่อนล่วงหน้า 2) ท่านจ�าเป็นต้องใช้บริการจาก 
หน่วยปฐมพยาบาลในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว หรือ 
โรงพยาบาลใกล้เคียงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 3) ท่าน 
จะใช้บริการส่งไปรษณีย ์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  
4) ท่านจะใช้บรกิารอนิเตอร์เนต็ในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว 
5) ท่านจะใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว 6) ท่านจะใช้บริการตู้เอทีเอ็มบริเวณแหล่ง 
ท่องเที่ยว 7) ท่านจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว และ 8) ท่านจะให้ข้อเสนอแนะ 
หรือค�าติชมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริการเสริมต่างๆ  
ในแหล่งท่องเที่ยวแก่ผู้ให้บริการ
 3.3  ปัจจัยท่ี 3 ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความ
สะดวก มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 0.881 ประกอบ
ด้วย 8 ด้าน อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ 
ท่องเทีย่วของผูพ้กิารทางร่างกายได้ร้อยละ 14.690 ได้แก่  
1) ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการที่พักประเภทใด 2) ปัจจัย 
ที่ส�าคัญที่สุดของท่านในการเลือกท่ีพัก 3) ท่านเลือกซื้อ
ของจากร้านค้าปลีกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 4) ท่าน 
เลือกซื้อของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว 5) ประเภทของ
ร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ท่านเลือกใช้บริการ 6) ท่านใช้
บรกิารสอบถามข้อมูลการท่องเทีย่วจากจดุประชาสมัพนัธ์ 
ณ แหล่งท่องเที่ยว 7) ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
ค้าต่างๆ และบริการทางการท่องเที่ยว ท่ีอ�านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดีส�าหรับคนพิการให้แก่ผู้อื่นฟัง และ  
8) ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และบริการ

ทางการท่องเที่ยว ที่อ�านวยความสะดวกไม่ดีส�าหรับ 
คนพิการให้แก่ผู้อื่นฟัง
 3.4  ปัจจัยท่ี 4 ปัจจัยด้านกิจกรรม มีค ่า  
Eigenvalues เท่ากับ 0.401 ประกอบด้วย 6 ด้าน  
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
ผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 6.685 ได้แก่ 1) ท่านจะ
ศกึษาหาข้อมลูด้านกจิกรรมทีม่ใีนแหล่งท่องเทีย่วมาก่อน
ล่วงหน้า 2) ท่านจะถ่ายภาพขณะไปท่องเที่ยว 3) ท่าน 
จะแจ้งคนทางบ้านเม่ือเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 
4) ท่านเลือกท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดในการ 
ท่องเที่ยวมากที่สุด 5) ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวท่าน
จะบันทึกรายละเอียดของการเดินทาง และ 6) หลังจาก
การเดินทางท่องเที่ยวท่านมักเก็บรวบรวมภาพถ่ายต่างๆ
ที่ได้จากการท่องเที่ยว
 3.5  ปัจจัยที่  5 ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด มีค ่า  
Eigenvalues 0.394 ประกอบด้วย 6 ด้าน อธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทาง
ร่างกายได้ร้อยละ 6.573 ได้แก่ 1) ท่านมักจะแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงดึงดูดใจ หรือแหล่งท่องเที่ยวจาก 
แหล่งใด 2) ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวท่ีท่านชื่นชอบ
มากที่สุด 3) ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ไม่เคยไปมาก่อน 4) ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ใหม่ๆ 5) ท่านจะเล่าถึงแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกเป็น อย่างดีสาหรับ
คนพิการให้แก่ผู้อื่นฟังเพื่อแนะน�าให้ไปท่องเที่ยว และ  
6) ท่านจะเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวก
ไม่ดีส�าหรับคนพิการให้แก่ผู ้อื่นฟัง เพื่อแนะน�าไม่ให ้
ไปท่องเที่ยว
 3.6  ปัจจยัที ่6 ปัจจยัด้านการเข้าถงึแหล่งท่อง
เที่ยว มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 0.186 ประกอบด้วย  
7 ด้าน อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 3.095 ได้แก่ 
1) ท่านจะศึกษาเส้นทางและวิธีการในการเดินทาง 
เป็นอย่างดีก่อนออกจากบ้านเสมอ 2) ในการเดินทาง 
ท่องเที่ยวแต่ละครั้งท่านเดินทางท่องเที่ยวกับใครมาก
ที่สุด 3) ท่านมีผู้ช่วยส่วนตัว หรือผู้ดูแลในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวหรือไม่ 4) ท่านจะเลือกใช้บริการยานพาหนะ 
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ทีม่อีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิาร ตัง้แต่การขึน้
ขณะอยู่ภายใน และการลง 5) ประเภทของยานพาหนะ 
ที่ท่านมักจะเลือกใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด 
6) ท่านจะเลือกใช้พาหนะใดเพื่อท่องเที่ยวในบริเวณ 

แหล่งท่องเที่ยว และ 7) ท่านจะกลับมาทบทวนถึงปัญหา 
ที่พบในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพิจารณา 
ในการกลับไปท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ตารางที่ 2 ปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย

ปัจจัย

ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด

 ท่านมักจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจ หรือแหล่งท่องเที่ยว

 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 

 ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปมาก่อน

 ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ใหม่ๆ

 ท่านจะเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดีสาหรับคนพิการให้แก่ผู้อื่นฟังเพื่อแนะน�าให้ไปท่องเที่ยว

 ท่านจะเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกไม่ดีส�าหรับคนพิการให้แก่ผู้อื่นฟังเพื่อแนะน�าไม่ให้ไปท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ 2 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะศึกษาเส้นทางและวิธีการในการเดินทางเป็นอย่างดีก่อนออกจากบ้านเสมอ 

 ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งท่านเดินทางท่องเที่ยวกับใครมากที่สุด

 ท่านมีผู้ช่วยส่วนตัว หรือผู้ดูแลในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไม่

 ท่านจะเลือกใช้บริการยานพาหนะที่มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ ตั้งแต่การขึ้นขณะอยู่ภายใน และการลง

 ประเภทของยานพาหนะที่ท่านมักจะเลือกใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด

 ท่านจะเลือกใช้พาหนะใดเพื่อท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะกลับมาทบทวนถึงปัญหาที่พบในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาในการกลับไปท่องเที่ยวครั้งต่อไป

Factor 
Loading

 0.806

 0.107

 0.179

 0.128

 0.840

 0.528

 0.777

 0.330

 0.728

 0.205

 0.345

 0.121

 0.219

ปัจจัยที่ 3 ด้านปัจจัยสิ่งอ�านวยความสะดวก

 ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการที่พักประเภทใด

 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของท่านในการเลือกที่พัก

 ท่านเลือกซื้อของจากร้านค้าปลีกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว

 ประเภทของร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ท่านเลือกใช้บริการ

 ท่านใช้บริการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจากจุดประชาสัมพันธ์ ณ แหล่งท่องเที่ยว

 0.106

 0.292

 0.324

 0.889

 0.157

 0.288

 หมายเหตุ: n = 393
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ตารางที่ 2 ปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย (ต่อ)

 ท่านเลือกบริษัทน�าเที่ยวที่เคยใช้บริการมาแล้ว

 ท่านจะถ่ายภาพขณะไปท่องเที่ยว

 ท่านแสวงหาข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมราคาเสมอ

 ท่านจะแจ้งคนทางบ้านเมื่อเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว

 ท่านเปรียบเทียบข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยว และราคาจากบริษัทหลายๆ แห่ง

 ท่านเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดในการท่องเที่ยวมากที่สุด

 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ท่านเลือกใช้บริการจากบริษัทน�าเที่ยวนั้นๆ

 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวท่านจะบันทึกรายละเอียดของการเดินทาง

 ท่านจะสอบถามวิธีดูแล ช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวจากบริษัทน�าเที่ยวก่อนล่วงหน้า

 หลังจากการเดินทางท่องเที่ยวท่านมักเก็บรวบรวมภาพถ่ายต่างๆ ที่ได้จากการท่องเที่ยว

 ท่านขอรับบริการความช่วยเหลือต่างๆ จากผู้น�าเที่ยวในระหว่างการท่องเที่ยว

 ท่านจะให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาที่พบ แก่บริษัทน�าเที่ยว

 ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และบริการทางการท่องเที่ยว ที่อ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดีสาหรับ 

 คนพิการให้แก่ผู้อื่นฟัง

ปัจจัยที่ 5 ด้านกิจกรรม

 ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และบริการทางการท่องเที่ยว ที่อ�านวยความสะดวกไม่ดีสาหรับคนพิการ 

 ให้แก่ผู้อื่นฟัง

 ท่านจะศึกษาหาข้อมูลด้านกิจกรรมที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนล่วงหน้า 

ปัจจัยที่ 4 ด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว

 ท่านเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวจากบริษัทน�าเที่ยว

ปัจจัย

 0.627

 0.752

 0.791

 0.155

 0.761

 0.123

 0.243

 0.647

 0.758

 0.806

 0.793

 0.303

 0.816

 0.666

 0.906

 0.793

Factor 
Loading

ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยด้านการบริการเสริม

 ท่านจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเสริมต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวก่อนล่วงหน้า

 ท่านจะใช้บริการส่งไปรษณีย์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะใช้บริการอินเตอร์เน็ตในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะใช้บริการตู้เอทีเอ็มบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะให้ข้อเสนอแนะหรือค�าติชมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริการเสริมต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวแก่ผู้ให้บริการ

 0.655

 0.826

 0.862

 0.313

 0.688

 0.118

 0.844

 หมายเหตุ: n = 393
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ตารางที่ 3 การจัดกลุ่มตามปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายตามค่า Final cluster Centers

ปัจจัย

ด้านสิ่งดึงดูดใจ

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว

ด้านกิจกรรม

ด้านการบริการเสริม

จ�านวนคน (ร้อยละ)

กลุ่ม

ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยม
การท่องเที่ยวทัศนียภาพแบบเหมาจ่าย

 -.13

 -.06

 .20

 -.15

 .23

 .30

 172 (72.26)

ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยม
นันทนาการที่มีบริการเสริม

 .34

 .15

 -.51

 .39

 -.60

 -.79

 66 (28.69)

 4. ผลการจัดกลุ ่มปัจจัยการท่องเท่ียวของ 
ผูพ้กิารทางร่างกายตามปัจจยัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
ผู้พิการทางร่างกาย ด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means 
โดยน�าค่าปัจจัยคะแนน (Factor Score) ของท้ัง 5 
ปัจจัย (โดยทดลองก�าหนด K = 2, 3, 4, …, 8) สามารถ
แบ่งกลุ่มการท่องเท่ียวของผู้พิการทางร่างกายจากค่า 
Final cluster Centers ออกเป็น 2 กลุ่ม (K=2) คือ 1)  

กลุ่มผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมทัศนียภาพ และ 2) 
กลุ ่มผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมนันทนาการ ราย
ละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 โดยกลุ่มผู้พิการทางด้าน
ร่างกายที่นิยมทัศนียภาพมีจ�านวน 172 คน (ร้อยละ 
72.26) ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมนันทนาการ มี
จ�านวน 66 คน (ร้อยละ 28.69) ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 3

สรุปและอภิปรายผล
 1. ผู ้พิการทางด้านร ่างกายส่วนใหญ่เป ็น 
เพศชายมีอายุระหว่าง 26-35 ปี โดยมีระดับการศึกษา
สูงสุดที่ความหลากหลายโดยส่วนใหญ่อยู ่ในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท ่าปริญญาตรี มัธยมศึกษา 
ตอนต้นหรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ตามล�าดับ ซึ่งปัจจุบันจะเป็นนิสิต/นักศึกษา 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 
บาท และพักอาศัยอยู ่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึง 
ส่วนใหญ่มีความพิการมากกว่า 1 อย่าง โดยไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ชัด และมีช่วงอายุที่เกิดความพิการ ต�่ากว่า 
18 ปีเป็นส่วนมาก ผู้พิการจะใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยในการ
เคลือ่นไหว คอื เก้าอีเ้ขน็คนพกิาร (วลีล์แชร์) เป็นอปุกรณ์
หลัก         
 2. ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางด้านร่างกาย พบว่าผู้พิการด้านร่างกายมีพฤติกรรม

การท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแต่ละคร้ังประมาณ 1-2 วัน และมีช่วงเวลาท่ี 
เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศแต่ละคร้ัง 1,001-2,000 บาท จะพบว่า 
ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ผู ้พิการทางด้านร่างกายไป 
ท่องเที่ยว คือ การเดินทางที่สะดวก ส่วนปัจจัยส�าคัญ 
ที่สุดที่ท�าให้ผู้พิการทางด้านร่างกายไม่ไปท่องเที่ยว คือ 
การเดินไม่ทางสะดวก ดังนั้น ผู้พิการทางด้านร่างกาย 
คิดว่าอุปสรรคส�าคัญที่สุดส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยว 
คือ ด้านกายภาพ เช่น ส่ิงอ�านวยความสะดวกไม่เอื้อต่อ
ผู้พิการทางด้านร่างกาย นอกจากนี้พบว่า ผู้พิการทาง
ด้านร่างกายคิดว่าการท่องเท่ียวมีคุณค่าและประโยชน์
มากและจะกลับไปสถานที่ที่เคยไปท่องเที่ยวอีกครั้ง  
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Samaneein (2017)  พบว่า 
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ผู ้พิการทางการเคล่ือนไหวจ�าเป็นต้องวางแผนอย่าง
รอบคอบในการเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีล�าดับขั้นตอน 
และวิธีการมากกว่าคนปกติทั่วไป ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นเตรียม
การเดินทางโดยการค้นหาข้อมูลจากโฆษณาต่างๆ การ
อ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้อนิเตอร์เนต็ในการค้นหาข้อมลูส�าหรับการเดนิทาง
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 3. จากการค้นหาปัจจยัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 
ของผู้พิการทางด้านร่างกาย พบว่ามี 6 ปัจจัย โดยปัจจัย
ด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว อธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ถึง 
ร ้อยละ 41.997 ปัจจัยต่อมาที่ส�าคัญและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู ้พิการทางร่างกาย คือ 
ปัจจัยด้านการบรกิารเสรมิซึง่อธบิายความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของผูพิ้การทางร่างกายได้ร้อยละ  
26.961 นอกจากนีย้งัมปัีจจยัด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 
ด้านกิจกรรม ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด และด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเทีย่ว ซึง่อธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 14.690 
6.685 6.573 และ 3.095 ตามล�าดับซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chobkhay, Khamsa-ard, and Siriwong 
(2018) ที่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 6 ด้านและในหนึ่งด้านนั้น
คือ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 4. การจัดกลุ่มปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของผู้พิการทางด้านร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จาก  
6 ปัจจัย คือ 1) ผู้พิการทางด้านร่างกายท่ีนิยมแพ็คเกจ 
ท่องเที่ยวทัศนียภาพ มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านด้าน 
แพ็คเกจท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
เกีย่วกับการท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งธรรมชาตทิีม่ทีศันยีภาพ 
ที่สวยงามและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งมีการจัดแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีเอื้อประโยชน ์
ต่อผู ้พิการทางด้านร่างกายที่สามารถร่วมเที่ยวกับ 
นักท่องเท่ียวทั่วไปได้ และ 2) กลุ ่มผู ้พิการทางด้าน
ร่างกายที่นิยมนันทนาการที่มีบริการเสริม มี 3 ปัจจัย คือ 

ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการบริการเสริม  
และด้านกิจกรรม ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Ounvijit, 
Sirisarn, and Rongsa-ard (2014) ควรมีการสนบัสนนุให้
คนพิการรวมกลุ่ม คิดริเริ่มท�ากิจกรรมตามความต้องการ
ของตนเองน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าจดังานให้คนพกิาร
มาร่วมงาน และเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับ
ได้ อีกทั้งยังช่วยให้คนพิการจะรู ้สึกเป็นเจ้าของและ 
ร่วมกิจกรรมได้เต็มที่ นันทนาการของคนพิการที่พบจาก
การศึกษาครั้งนี้เป็นนันทนาการแบบง่ายๆ โดยเฉพาะ
เพลงและดนตรี การชมภาพยนตร์ วิดีโอ การนั่งรถ 
ชมสวน งานประดิษฐ์ เป็นต้น ดังนั้น ควรกระตุ้นหรือ
ผลักดันให้เพ่ิมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้พิการทางด้าน
ร่างกาย เช่น หน่วยปฐมพยาบาลในบริเวณแหล่งท่อง
เที่ยว หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
หรือบริการผู้แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว (ไกด์) ส�าหรับ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย
 5. จากปัจจัยด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
ล้วนเป็นส่ิงที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย ดังนั้น ผู้ที่เก่ียวข้องหรือบริษัท
ท่องเที่ยวควรจัดการท่องเท่ียวทัศนียภาพแบบเหมาจ่าย 
และนันทนาการที่มีบริการเสริมที่ตรงต่อความต้องการ
ของผู้พิการทางด้านร่างกาย จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกายได้

ข้อเสนอแนะ
 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย มีดังนี้
 1. ผู ้ประกอบการต้องจัดการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจในเรื่องแพ็คเกจท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวและเมื่อมีผู้พิการมาเที่ยวด้วยมีสิ่งอ�านวย
ความสะดวก และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัยเพ่ือ 
ผู้พิการแต่ละประเภท เช่น ป้ายอธิบายต่างๆ เพื่อผู้พิการ
ทางการสื่อความหมายหรือการได้ยิน มีวอล์คเกอร์
 บริการผู้พิการ มีบริการรถกอล์ฟ หรือ รถราง 
บริการรับส่งผู ้พิการทางด้านร่างกายท่ีใช้เก ้าอี้ เข็น 
คนพิการ (วีลล์แชร์) รวมทั้งควรพัฒนาการจัดหลักสูตร 
ฝ ึกอบรมผู ้ให ้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด 
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ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู ้พิการประเภท
ต่างๆ รวมทั้งการใส่ใจในการบริการแก่ผู้พิการประเภท
ต่างๆ รวมทั้งมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนกลางเพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวม ข่าวสารและข้อมลูเก่ียวกับการบรกิารหรอื 
สิง่อ�านวยความสะดวกท่ีมสี�าหรับผูพ้กิารทางด้านร่างกาย 
 2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ ควรเปิดช่องทางการสือ่สารเพ่ิมให้ผูพ้กิารทางด้าน
ร่างกายสามารถแจ้งความต้องการของของผู้พิการผ่าน
ช่องทางสือ่ต่างๆ มากขึน้ เพือ่น�าข้อมลูความต้องการของ
ผู้พิการด้านร่างกายในการพัฒนานันทนาการ กิจกรรม 
และพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้พิการด้านร่างกายที่แท้จริง 
 ส�าหรบัข้อเสนอแนะงานวจิยัทีค่วรจดัท�าต่อไป
มีดังนี้
 1. ควรน�าปัจจยัท่ีได้ไปทดสอบกบักลุม่ประชากร
อื่น เช่น ผู้พิการทางด้านการมองเห็น ผู้พิการทางการ
ได้ยิน เพื่อท�าการเปรียบเทียบความสอดคล้องของปัจจัย
ที่ได้จากการวิจัยกับประชากรกลุ่มอื่นๆ
 2. ควรมวีเิคราะห์ปัจจยัมมุมองของผูป้ระกอบ
การน�าเทีย่วทีม่ต่ีอการจดัน�าเทีย่วให้ผูพ้กิารประเภทต่างๆ 
เพือ่เจาะตลาดนกัท่องเทีย่วท่ีพกิารทัง้ในและต่างประเทศ
เพื่อขยายทางเลือกให้ผู้ประกอบการน�าเที่ยวมากขึ้น
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บทคัดย่อ
 กระบวนการใช้ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู ้ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็นนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอกระบวนการใช้ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพส�าหรับคนพิการ
ทางการเห็นเป็นเรื่องที่สังคมควรให้ความสนใจและร่วมกันผลิตสื่อเพื่อช่วยกระตุ้นความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับ 
คนพิการทางการเห็นด้วยกลยุทธ์จาก 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูรา 2) กระบวนการ
เสนอตัวแบบ (Modeling Procedures) 3) กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพ 4) เครื่องมือในการพัฒนาสื่อ
สร้างความตระหนักรู้ในอาชีพด้วยการใช้ตัวแบบส�าหรับคนพิการทางการเห็น ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
กลไกท่ียังประโยชน์สู่คนพิการทางการเห็นได้มีแรงบันดาลใจที่จะเลือกอาชีพ ความเชื่อในศักยภาพนั้นจะช่วยเพิ่มแรง
อัดฉีดให้กับความฝันของคนพิการทางการเห็น โดยเริ่มที่ขั้นแรกเน้นให้คนพิการทางการเห็นรับฟังเรื่องราวของตัวแบบ
จากการตอบค�าถามประกอบการสัมภาษณ์ข้อมูลจากตัวแบบ ข้ันที่สองใช้ค�าถามสัมภาษณ์เพื่อให้เกิดค�าตอบที่สร้าง 
แรงบันดาลใจและเปลี่ยนทัศนคติจากการรับฟังประสบการณ์ของตัวแบบที่มีความพิการทางการเห็นเหมือนกัน หลัก
ของการก�าหนดบุคคลตัวแบบในการจะใช้ตัวแบบจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ข้อควรระวังคือการจัดสภาพแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการสร้างสมาธิระหว่างการรับสื่อด้วย ควรเป็นห้องเงียบ ไม่มีสิ่งดึงดูดการรับฟังอื่น เพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ 

ค�าส�าคัญ: ความตระหนักรู้ในอาชีพ, การใช้ตัวแบบ, แนะแนวอาชีพ, คนพิการทางการเห็น

กระบวนการใช้ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพ
เพื่อคนพิการทางการเห็น
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Abstract
 The use of Modeling Procedures to create media promoting career awareness for blinds  
is article aims to present the Modeling Procedures to produce media for enhancing with career 
awareness of people who are visually impaired that society should pay attention to media production 
and stimulate awareness in their careers, people with disabilities, to agree with the strategy from 
1) social learning theory of Bandura  2) offers a process (Modeling Procedures) 3) using the strategy 
promotes career awareness 4) development tools and media, create career awareness for those 
malfunctions suite.Liquidation, see step 4: these inducing mechanism, also to those with visually 
impaired and career’s selection. The belief in the potential it will greatly increase injection pressure, 
with the dream of people who are visually impaired. It begins with the first step for people who 
have Visual, listening to a story from the interview to answer questions from the data subject. When 
listening, Second, use interview questions to generate motivational answers and attitude from the 
listening experience of the subject to see the same. Principle of determining the subjects to be 
used is therefore a sensitive subject. The caution is to provide an environment conducive to the 
concentration between listening. The room should be quiet and no attractive alternative listening. 
To be effective in career awareness in the profession.

Keywords: Career awareness, Individual models, Career guidance, Visually impaired person
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บทน�า 
 จากข้อมลูของส�านกังานสถิตแิห่งชาต ิกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีมี่การส�ารวจความ
พิการไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555 และท�าการส�ารวจทุกๆ 5 ปี
นั้นพบว่า ประชากรที่พิการยังได้รับความช่วยเหลือ หรือ
สวัสดิการจากรัฐบาลไม่ครบถ้วนเพียงพอไม่ว่าจะเป็น 
ในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ และอุปกรณ์ 
เครือ่งช่วยส�าหรบัผูพ้กิาร ส�านกังานสถิตแิห่งชาตใินฐานะ 
หน่วยงานผูเ้กบ็รวบรวมข้อมลูจงึได้ตระหนกัถงึความส�าคัญ 
ในเรือ่งดงักล่าวทัง้นีเ้พ่ือให้คนพกิารสามารถด�ารงชีวติและ 
ประกอบอาชพีได้เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง มคีณุภาพ 
ชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังเป็นการเพ่ิมพูนคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ของคนพิการด้วย (National Statistical Office  
thailand, 2012) จะเห็นว่าข้อมลูดังกล่าวสะท้อนให้เห็น 
ถึงความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างคนพิการ  
การประกอบอาชีพ ศักยภาพตนเอง ศักดิ์ศรี และคุณค่า  
ปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการสามารถ 
พึ่ งพาตนเองได ้มีคุณภาพชี วิตท่ีดี ข้ึนคือการศึกษา  
ในปี 2555 การส�ารวจพบว่าประชากรพิการร้อยละ 20  
เท่านั้นท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือสูงกว่า  
นอกนั้นไม่ได้รับการศึกษาหรือส�าเร็จการศึกษาระดับ 
ที่ต�่ากว่าประถมศึกษา ส่วนเร่ืองการประกอบอาชีพและ 
การท�างานนั้น พบว่าประชากรพิการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ป ี
ขึ้นไปจ�านวน 1.4 ล้านคนพบว่า มีประมาณสามในสี่หรือ 
ร้อยละ 74.3 ที่ไม่ได้ท�างาน ส่วนอาชีพจากผลส�ารวจ 
พบว่า ประกอบอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
การเกษตร ป่าไม้ และประมงมากที่สุด รองลงมาคือ 
อาชีพงานพื้นฐานที่ใช้แรงงานเป็นหลักด้วย (National  
Statistical Office thailand, 2012) ซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
รวมผู้พิการทางการเห็นด้วย จะเห็นว่าเรื่องอาชีพของ 
คนพิการยังเป็นมุมมองท่ีสังคมได้รับข้อมูลซ�้าๆ เดิมๆ  
อยู ่มาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนพิการมีศักยภาพ 
มากกว่าข้อมลูท่ีรวบรวมได้ สิง่ส�าคญัอยูท่ีว่่าจะมแีนวทาง 
ส่งเสริมศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากน้อยแค่ไหน กระบวนการ 
ใช้ตัวแบบเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพส�าหรับ 
คนพิการทางการเห็นมีจุดมุ ่งหมายเพื่อต้องการสร้าง 
กระบวนการออกแบบสื่อเพื่อกระตุ ้นให ้เกิดความ

ตระหนักรู ้ในอาชีพให้กับคนพิการทางการเห็นโดย
ให้พวกเขาได้พัฒนาความรู ้ สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 
และได ้รับทัศนคติที่ดี ในเรื่องอาชีพจากการรับฟ ัง 
ประสบการณ์อาชีพจากบุคคลตัวแบบที่มีความพิการ
ทางการเห็นเหมือนกัน โดยอาศัยศาสตร์ทางจิตวิทยา 
กลยุทธ ์เมตาคอกนิชันที่ เป ็นวิธีที่ เข ้าไปช่วยพัฒนา
บุคคลให้เกิดการคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี ้
ยังมีการสังเคราะห์กลยุทธ์เมตาคอกนิชันเพื่อน�ามาใช้ 
ในการตั้งค�าถามสัมภาษณ์บุคคลตัวแบบที่มีความพิการ 
ทางการเห็นเพื่อบรรจุเป็นรายการวิทยุในการใช้ตัวแบบ 
ใช้รูปแบบสัมภาษณ์พูดคุยระหว่างผู ้ด�าเนินรายการ 
กับคนพิการทางการเห็นตัวแบบทั้ง 6 กลุ ่มอาชีพ  
(Chaiyanich, 2012) ซึ่งจากข้อเสนอในการวิจัยของ 
ประภสัสร แสงศร ีและบวัทอง สว่างโสภากลุ พบว่า การใช้ 
วิธีสัมภาษณ์เจาะลึกจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น 
ส�าหรับคนพิการทางการเห็น เนื่องจากคนพิการทางการ
เห็นบางส่วนต้องการระบาย พูดคุยถึงป ัญหาและ 
รายละเอยีดอืน่ๆ ส่ิงท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวติ 
ของคนพิการทางการเห็น ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม  
ความว้าเหว่ และความภาคภมิูในตนเอง เป็นต้น (Sangsre  
& Sawangsopaku, 2015) ใน 6 กลุ่มอาชีพนี้ที่แบ่งตาม 
บุคลิกภาพของบุคคลตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ 
ฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice)  
ได้แก่ 1) บุคคลท่ีชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละก�าลัง แต ่
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสนทนากับสังคมหรือบุคคลอ่ืน  
(The Motoric Orientation) 2) บุคคลที่ชอบกิจกรรม 
ที่ต้องใช้ความคิดแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นนักวิชาการ 
เป ็นอาชีพที่ต ้องศึกษาค ้นคว ้าหาความรู ้อยู ่ เสมอ  
(Intellectual Orientation) 3) บุคคลที่ชอบสังคมกับ 
บุคคลอื่น ชอบการสนทนา (The Social Orientation)  
4) บคุคลทีช่อบท�าตามระเบยีบแบบแผน (The Conferming  
Orientation) 5) บคุคลทีมี่ลักษณะเป็นผู้น�า มีความเช่ือม่ัน 
ในตนเอง ชอบอาชีพที่ตนจะได้แสดงลักษณะของตน  
(The Pursuasive Orientation) 6) บุคคลที่ชอบ 
ความงาม รกัศลิปะ (The Esthetic Orientation) (Supmee,  
1978) ซึ่งกระบวนการใช้ตัวแบบส่งผลต่อการเพิ่มระดับ 
ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองน�าไปสู่ความกล้า 
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ที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพของตน 
ได้ในท่ีสุด (Chaiyanich, 2012) ซ่ึงในช่วงประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 จัดเป็นช่วงวัยท่ีสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆ  
ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว และจาก 
สือ่ต่างๆ ได้มาก ซึง่สามารถเช่ือมโยงอาชพีต่างๆ ให้เหน็ถงึ 
ความส�าคัญของระบบสังคมได้ จึงเป็นช่วงเวลาแห่ง 
การแนะน�า และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษากับ 
การประกอบอาชีพได้ในทั้ง 4 ขั้นของแนวคิด อันได้แก่  
1) ความตระหนักรู ้ในอาชีพ (Career Awareness)  
2) ความเข้าใจในอาชีพ (Career Orientation) 3) การ 
ส�ารวจอาชีพ (Career Exploration) และ 4) การเตรียม
การสูอ่าชพี (Career Preparation) (Suwannamaykha, 
Usaho, &  Suwannatthachote, 2011)

เนื้อเรื่อง 
 กลยุทธ ์จากทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคม 
เชิงพุทธิปัญญาของแบนดูราสู ่กระบวนการเสนอ 
ตัวแบบ (Modeling Procedures)
 ในการพัฒนาการใช้ตัวแบบที่ช่วยส่งเสริมความ
ตระหนักรู้ในอาชีพ (Chaiyanich, 2012) ได้ใช้ 2 กลยุทธ์
ได้แก่ กลยุทธ์เมตาคอกนิชันและทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูรา 
 1. กลยุทธ์เมตาคอกนิชัน หมายถึง วิธีที่เข้าไป
ช่วยพัฒนาบุคคลให้เกิดการคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ  
มกีารสงัเคราะห์กลยทุธ์เมตาคอกนชินัเพือ่น�ามาใช้ในการ
ตัง้ค�าถามสมัภาษณ์บคุคลตวัแบบทีม่คีวามพกิารทางการ
เห็นเพือ่บรรจุเป็นรายการวทิยใุนการใช้ตวัแบบใช้รปูแบบ
สัมภาษณ์พูดคุยระหว่างผู้ด�าเนินรายการกับคนพิการ
ทางการเหน็ตวัแบบท้ัง 6 กลุม่อาชพีทีแ่บ่งตามบคุลกิภาพ
ของบุคคลตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์  
(Holland’s Theory of Vocational Choice)
 กลยุทธ์เมตาคอกนิชันที่ได้สังเคราะห์มาใช้เป็น 
กรอบในการตั้งค�าถามเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลอาชีพจาก 
คนพิการทางการเห็นตัวแบบทั้ง 6 กลุ่มอาชีพ กลยุทธ ์
เมตาคอกนิชันมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1  ให้คนพิการทางการเห็นได้รับการเตรียม
อารมณ์จากการแจ้งความจ�าเป็นของการเรียนรู้ทุกคร้ัง

เพื่อช่วยจัดระบบความตั้งใจและอารมณ์ความรู้สึก
 1.2  ให้คนพกิารทางการเหน็ได้รบัการทบทวน
ข้อมลูด้วยการสรปุและจดัโครงสร้างใหม่จากการน�าเสนอ
เนื้อหาและการถ่ายทอดผ่านถ้อยค�า (สัมภาษณ์) ทันที 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่อยู่ในความจ�าระยะสั้นนั้นหายไป          
 1.3  ให้คนพกิารทางการเหน็ได้รับประสบการณ์ 
ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจในการ 
เรียนรู้จากการวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ  
 1.4  ให้คนพิการทางการเห็นได้รับข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันจากการบูรณาการ สร้าง
เครือข่ายความรู้ และจินตนาการเป็นระยะเพื่อช่วยให้
บุคคลเรียกคืนข้อมูลที่ได้รับไปง่ายยิ่งขึ้น    
 1.5  ให้คนพิการทางการเห็นได้รับการกระตุ้น 
ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายและได้รับข้อมูลเพียงพอ 
ที่จะตัดสินความยากง่ายได้ เพื่อพิจารณาความสามารถ
ของตน (Chaiyanich, 2012) 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
ของแบนดูรา กระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling  
Procedures) ในทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ป ัญญาหรือการใช้เทคนิคเสนอตัวแบบนั้นหมายถึง 
กลยุทธ์ในการสร้างหรือสอนพฤติกรรมใหม่ โดยผู ้ที่
ต้องการจะเลียนแบบ อาจโดยการฟัง (ในที่นี้ผู ้พิการ
ทางการเห็นใช ้การฟัง) สังเกต หรืออ ่านเรื่องราว 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล แล้วค�านวณเป็น
ข้อมูลเลียนแบบและแสดงออกเป็นพฤติกรรมของตนเอง
ต่อไป การเสนอตัวแบบเป็นเทคนิคที่พัฒนาจากทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ที่มี
ความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์หรือ
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองทีม่ต่ีอพฤตกิรรม
ท่ีแสดงออก เกีย่วกบัอทิธิพลของตวัแบบท่ีมีต่อตวัผู้สังเกต 
(Bandura, 1977) มีดังนี้ 
 2.1  การสร้างพฤติกรรมใหม่ เมื่อผู ้สังเกต 
ได้เห็น สังเกต รับฟัง หรืออ่านเรื่องราวที่สะท้อนให้รู้ถึง 
การกระท�าของตัวแบบ ซึ่งผู ้ท่ีต้องการจะเลียนแบบ 
ไม่เคยรู้มาก่อน จะมีการซึมซับเก็บรวมข้อมูลนี้ในรูปของ
สัญลักษณ์และถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมใหม่
 2.2  การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่  
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จะเกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่ผู้สังเกตเห็นหรือรับรู้การกระ
ท�าของตวัแบบในลกัษณะต่างๆ เช่น การตดัสนิใจ รปูแบบ
ทางภาษา เป็นต้น จากนั้นผู้สังเกตจะทดสอบการกระท�า 
ตามตัวแบบภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ และถ้าการตอบ
สนองส่งผลทางบวก ผูส้งัเกตจะรวมรปูแบบ ลกัษณะของ
ตวัแบบในรูปแบบต่างๆ แล้วน�ามาสร้างเป็นกฎเกณฑ์หรอื
หลักการใหม่
 2.3  การสอนความคดิและพฤตกิรรมสร้างสรรค์ 
ตัวแบบจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาในทางสร้างสรรค์ 
เพราะเมื่อมนุษย ์ เห็นตัวแบบกระท�าพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง อาจท�าให้นึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผสานกับการกระท�าของตัวแบบ ประยุกต์เป็นความคิด
หรอืพฤติกรรมใหม่ได้ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้กย็งัมจีดุอ่อนส�าหรบั
ตัวแบบในเชิงสร้างสรรค์ หากไม่มีศักยภาพเพียงพอ  
หรือผู้สังเกต มีทักษะที่จ�ากัด พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์นี้  
อาจะไม่มีอิทธิพลมากพอท่ีจะให้ผู ้สังเกตกระท�าหรือ 
เลียนแบบพฤติกรรมตามได้
 2.4  การยับยั้งการกระท�า และความละอาย
ที่จะกระท�า การได้เห็นตัวแบบถูกลงโทษ ผู้สังเกตย่อม
มีความรู้สึกไม่อยากกระท�าแบบตัวแบบนั้น ในทางตรง
ข้าม หากเห็นตัวแบบท�าพฤติกรรมไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้รับ
การลงโทษ ผู้สังเกตก็มีแนวโน้มที่จะกระท�าแบบตัวแบบ
 2.5  การส่งเสริมการกระท�า ตัวแบบจะมี
อิทธิพลต่อการส่งเสริมการกระท�าท้ังที่เป็นทางบวกและ
ทางลบ ดังน้ันการน�าเสนอตัวแบบจ�าเป็นต้องมีความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะอาจมีผลต่อการเพิ่มพฤติกรรม
ทางลบได้
 2.6  มีผลทางด้านอารมณ์ ตัวแบบมีผลต่อ
อารมณ์ นอกจากจะส่งผลต่อการกระท�าตามตัวแบบ
แล้ว ยังมีผลท�าให้อารมณ์ของผู้สังเกตรุนแรงเพิ่มขึ้นและ
กระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วยได้ 
 2.7  การชกัจงูให้เกดิความต้องการกระท�าตาม
ตัวแบบ การกระท�าใดที่คนให้คุณค่าและชื่นชมอยู่เสมอ 
การกระท�านั้นของตัวแบบ ย่อมส่งผลให้ผู้สังเกตกระท�า
ตามได้เร็ว และได้ง่าย เพราะนอกจากจะท�าให้ผู้สังเกต 
มีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นภายในตัวเองแล้ว ยังท�าให้
สังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามด้วย

 กระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling  
Procedures)
 กระบวนการเสนอตัวแบบควรมีการจัดรูปแบบ
ให้ชัดเจนและแยกออกจากการด้วยการจัดกลุ่มตาม 
กลุ่มอาชีพที่คนพิการทางการเห็นสนใจ บางกลุ่มอาชีพ
อาจเป็นเรือ่งใหม่ทีพ่วกเขาไม่คิดว่าเขามศีกัยภาพสามารถ
ท�าได้ แต่เมื่อรับฟังประสบการณ์จากตัวแบบกลับมี
แนวคดิทีเ่ปลีย่นไป เปรยีบเสมอืนตวัแบบมาฉดียากระตุน้
ให้ด้วยประสบการณ์ของตัวแบบเอง ยากระตุ้นนี้ คือ 
ยากระตุ้นความตระหนักรู้ในอาชีพนั่นเอง เป็นการสร้าง
ให้บุคคลเกดิความตระหนกัรูใ้นอาชพี ซึง่ความตระหนกัรู ้
ในอาชีพ เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ที่มีความพิการหรือปกติ บุคคลนั้นจะสามารถระบุบุคลิก
ความสนใจและความสามารถของตนเองได้ จากการ 
ที่ได้ส�ารวจและเปรียบเทียบระหว่างทักษะของตนเองกับ 
สถานการณ์ในโลกอาชีพการท�างาน ท้ายสุดบุคคล 
คนนั้นจะได้เกิดการรู ้คุณค่าของการรู ้ความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตและสถานการณ์ในอาชีพการท�างาน ดังที่
มีคนกล่าวว่าประสบการณ์จริงมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวอักษร
ในหนังสืออย่างแน่นอน นอกจากนี้ความตระหนักรู ้ 
ในอาชีพยังช่วยท�าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกล้าเลือก 
อาชีพได ้อย ่างมั่นใจ ครั้ งหนึ่ งนิสิต เก ่ าจากคณะ 
อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีมีความพิการ
ทางการเห็น หลังจากปี พ.ศ. 2554 ท่ีเธอได้แนะน�าให ้
รู ้จักกับอาสาสมัครคนพิการทางการเห็นตัวแบบทั้ง  
6 กลุ่มอาชีพที่แบ่งตามบุคลิกภาพของบุคคลตามทฤษฎี
การเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of 
Vocational Choice) ณ ตอนนั้นเธอยังไม่ได้เป็นนิสิต
จุฬาฯ แต่มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักเขียน ในที่สุดเธอ 
ก็ท�าได้อย่างที่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงานวิจัย หลายปี 
ต ่อมาเธอเรียนจบจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยจาก 
คณะอักษรศาสตร ์ และป ัจจุบันเป ็นนักเขียนของ
ส�านักพิมพ์แห่งหนึ่งมีผลงานออกมามากมาย ได้เล่าถึง
ประสบการณ์เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอน
คนตาบอดกรุงเทพว่า ส�าหรับเธอแล้วการเลือกอาชีพ 
ในอนาคตเป็นเรื่องที่ค ่อนข้างยากส�าหรับบุคคลที่มี
ความพิการทางการเห็นที่ยังไม่พ้นช่วงประถมศึกษาที่ 6  
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ในตอนนั้นเธอเองก็ยังสับสนและไม่สามารถคิดวางแผน
อาชีพในอนาคต เธอยอมรับว่าการที่ต้องเกิดมาแล้ว 
ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนท่ัวไป อาจท�าให้เกิด 
ข้อจ�ากัดทางด้านการเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสมให้กับตนเอง 
จนกระทัง่ได้มโีอกาสทราบข้อมูลอาชพีและประสบการณ์
จากการบอกเล่าของคนพิการทางการเห็นรุ่นพี่ ท�าให ้
เธอมีความมั่นใจและแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
ด้วยการพึ่งพาตนเองขึ้นมาก ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 เธอเองยังได ้วาดภาพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ผู้ได้ชม เล่นกีต้าร์ 
ร้องเพลง และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่เดินทาง
ไปถ่ายท�าหนังสั้นเรื่องราวของเธอ (Kittisiripan, 2017) 
ความมั่นใจและแรงบันดาลใจท่ีว่านี้ เกิดจากการได้รับรู้ 
และรับฟังประสบการณ์จากบุคคลตัวแบบได้จริงๆ  
(รุน่พีท่ี่มคีวามพกิารทางการเหน็) ความเป็นไปได้น้ีอาจเกดิ
ขึ้นได้จริง ซึ่งการใช้ตัวแบบนี้เองจะเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ที่บรรจุข ้อมูลอาชีพไว ้ ท้ังหมด 6 กลุ ่มอาชีพ ซึ่ ง  
Charoensupakorn (2006) พบว่าในการเลือกอาชีพ
ของนักเรียนที่มีความพิการทางการเห็นจะเลือกจากการ
พิจารณาลักษณะบุคลิกภาพของตนเองเบื้องต้นและ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพท่ีคนพิการทางการเห็น
น่าจะท�าได้เป็นส�าคญั สอดคล้องกบัทฤษฎทีางอาชพีของ 
Holland หรือ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (JOHN LEWIS 
HOLLAND) นกัแนะแนวอาชพี (CAREER COUNSELING) 
ชาวอเมริกันผู้ซึ่งคิดค้นทฤษฎีทางอาชีพที่เชื่อมโยงกับ
บุคลิกภาพได้เป็นคนแรกของโลก เขาได้อธิบายถึงทฤษฎี
การเลือกอาชีพของบุคคลในปีค.ศ.1959 ว่าทฤษฎีดัง
กล่าวมันคือแบบฉบับของพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่
ทรงอิทธิพลยิ่งต่อการเลือกอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพ
ของตนและผลการศึกษาของแบบฉบับของพฤติกรรม
หรือบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยมีหลัก
การว่าบุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพของ
ตนและได้เน้นการท่ีบุคคลควรต้องรู้จักบุคลิกภาพของ
ตนเองและมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ โดยฮอลแลนด์ได้แบ่ง
รูปแบบบุคลิกภาพของบุคคลท่ีสอดคล้องกับอาชีพต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพของบุคคลมี 6 กลุ่ม
อาชีพดังต่อไปนี้

 1. บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละก�าลัง 
แต่หลีกเล่ียงกจิกรรมท่ีต้องสนทนากบัสังคมหรือบคุคลอืน่ 
(The Motoric Orientation) บุคคลที่มีลักษณะบุคลิก 
เช่นนี้มักเลือกอาชีพด้านกสิกรรม เทคนิค ช่าง กีฬา                                                                                                                                
 2. บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต ้องใช้ความคิด 
แก้ปัญหา มีลักษณะเป็นนักวิชาการเป็นอาชีพที่ต้อง 
ศึกษาค ้นคว ้าหาความรู ้อยู ่ เสมอ ( Intellectual  
Orientation) บุคคลท่ีมีลักษณะบุคลิกเช่นนี้มักเลือก
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักค�านวณ นักเขียน                                                                                                                
 3.  บุคคลที่ชอบสังคมกับบุคคลอื่น ชอบการ
สนทนา (The Social Orientation) บุคคลที่มีลักษณะ
บุคลิกเช ่นนี้มักเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ครู  
นักแนะแนว นักจิตบ�าบัด                                      
 4.  บุคคลที่ชอบท�าตามระเบียบแบบแผน  
(The Conferming Orientation) บคุคลทีมี่ลักษณะบคุลิก 
เช่นนี้มักเลือกงานด้านสารบรรณ เอกสาร เลขานุการ  
บรรณารักษ์                                              
 5.  บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้น�า มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง ชอบอาชีพที่ตนจะได้แสดงลักษณะของตน 
(The Pursuasive Orientation) บคุคลทีม่ลีกัษณะบคุลกิ 
เช่นนี้มักเลือกอาชีพ นักประชาสัมพันธ์ นักธุรกิจโฆษณา 
นักการเมือง                                                                                                        
 6.  บุคคลที่ชอบความงาม รักศิลปะ (The 
Esthetic Orientation) บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกเช่น
นี้มักเลือกอาชีพด้านศิลปะ เช่น นักประพันธ์ ศิลปิน  
(Supmee, 1978)
 นอกจากนีผ้ลการศกึษาของจนัทิมา เจรญิสภุกร  
ยังได้ตอกย�้าถึงค�าตอบของค�าถามที่ว่า คนพิการทาง 
การเหน็ท�าอะไรได้ ผลการศกึษาพบค�าตอบของการเลอืก
อาชีพของนักเรียนท่ีมีความพิการทางการเห็นว่าพวก
เขาจะเลือกจากลักษณะของตนเองและความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพเป็นส�าคัญและท้ายสุดเม่ือเกิดความตระหนักใน
ตนเอง (Self-Awareness) ก็จะมีผลท�าให้บุคคลมีแรง
บันดาลใจท่ีจะสร้างฝันของตนเองให้ส�าเร็จ (Marland, 
1974) ซึ่งตรงนี้เองเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจและไม่มีวัน 
ล้าสมัย (Charoensupakorn, 2006) การส่งเสรมิอาชีพให้ 
คนพิการเป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐที่ควรปฏิรูป
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นโยบายและกฎหมายโดยศูนย์บริการคนพิการ ควรมี
บทบาทในการให้ข้อมูลเร่ืองดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุน
อาชีพคนพิการมากยิ่งขึ้น มีการก�าหนดสิทธิพิเศษ 
ทางภาษีส�าหรับสถานประกอบการที่รับคนพิการ 
ขั้นรุนแรงเข้าท�างานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราช-
บญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ทีส่�าคญั
รัฐควรพัฒนาหลักสตูรทีส่่งเสรมิศกัยภาพส�าหรบัคนพกิาร
ด้วย (Neelapaijit et al., 2015)
 ยิ่งเข้าสู ่ยุคของสื่อออนไลน์ยิ่งตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนพิการทางการเห็นมาก
ขึ้น เพราะคุณสมบัติของการใช้ตัวแบบที่ไม่จ�ากัดเรื่อง
เวลาในการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใช้งาน
เมื่อไรที่ต้องการก็ได้ ท้ังนี้อาจไม่จ�าเป็นต้องสวยงามก็ได้ 
และปัจจุบันทุกคนบนโลกสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วย
ตนเอง การจะผลิตสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ 
ให้กับผู ้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากมาก 
อีกต่อไป เทคโนโลยีที่น่าสนใจและปรับใช้ต่อยอดได ้

เช่น เทคโนโลยี OBS หรือ OBS Studio เป็นโปรแกรม
ที่ใช้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube หรือ Facebook 
หรือ Platform ต่างๆ บนสื่อโซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์
มาก ถ้าหากมีการไลฟ์สดประสบการณ์อาชีพหรือชีวิต
ของตัวแบบที่มีความพิการทางการเห็น ที่ส ่วนใหญ ่
จะไม่ค่อยปรากฏตัวผ่านสื่อ น้อยคนที่จะท�าหรือได้รับ
การสนับสนุนให้ท�า 
 แอพลิ เคชั่ นบนโทรศัพท ์ เคลื่ อนที่ อย ่ า ง  
MixLR ท่ีสามารถจัดรายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ี
ที่มีอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแตกต่างจาก OBS ตรงที่กระท�าจาก
โทรศัพท์เคล่ือนที่ผ่านแอพพลิเคช่ันโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้
คอมพวิเตอร์ เพยีงโหลดแอพพลเิคชัน่ฟรมีาตดิตัง้เท่านัน้ 
ซึง่หากน�ามาผนวกกบัเน้ือหาทีส่่งเสริมความตระหนักรูใ้น
อาชพี ผูพ้กิารจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กบัการเข้าถงึสือ่
ผ่าน Platform ต่างๆ ดังตัวอย่างสื่อวีดิโอที่เผยแพร่โดย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเคยท�าวีดิโอชุดนี้ออก
มาเมื่อปี พ.ศ. 2559 แบ่งเป็นกลุ่ม 10 อาชีพ ดังภาพ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ (Thai Blind Chanel, 2016)
Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=7_6_YwB9WPM)
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ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาครัฐท่ีควรปฏิรูปนโยบายและกฎหมายโดยศูนย์บริการคน
พิการ ควรมีบทบาทในการให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุนอาชีพคนพิการมากยิ่งขึ้น มีการก าหนดสิทธิ
พิเศษทางภาษีส าหรับสถานประกอบการท่ีรับคนพิการขั้นรุนแรงเข้าท างานเกี่ยวกับการปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีส าคัญรัฐควรพัฒนาหลักสูตรท่ีส่งเสริมศักยภาพ
ส าหรับคนพิการด้วย  (Neelapaijit et al., 2015) 
 ยิ่งเข้าสู่ยุคของส่ือออนไลน์ยิ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคส่ือของคนพิการทางการเห็นมากขึ้น 
เพราะคุณสมบัติของการใช้ตัวแบบท่ีไม่จ ากัดเรื่องเวลาในการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใช้งานเมื่อไร
ท่ีต้องการก็ได้ ท้ังนี้อาจไม่จ าเป็นต้องสวยงามก็ได้ และปัจจุบันทุกคนบนโลกสามารถเป็นเจ้าของส่ือได้ด้วย
ตนเอง การจะผลิตส่ือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับผู้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องท่ียากมากอีก
ต่อไป เทคโนโลยีท่ีน่าสนใจและปรับใช้ต่อยอดได้เช่น เทคโนโลยี OBS หรือ OBS Studio เป็นโปรแกรมท่ีใช้
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube หรือ Facebook หรือ Platform ต่างๆ บนส่ือโซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์
มาก ถ้าหากมีการไลฟ์สดประสบการณ์อาชีพหรือชีวิตของตัวแบบท่ีมีความพิการทางการเห็น ท่ีส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยปรากฏตัวผ่านส่ือ น้อยคนท่ีจะท าหรือได้รับการสนับสนุนให้ท า  
 แอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่าง MixLR ท่ีสามารถจัดรายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ีท่ีมี
อินเทอร์เน็ต ซึ่งแตกต่างจาก OBS ตรงท่ีกระท าจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ันโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ เพียงโหลดแอพพลิเคช่ันฟรีมาติดต้ังเท่านั้น ซึ่งหากน ามาผนวกกับเนื้อหาท่ีส่งเสริมความตระหนัก
รู้ในอาชีพ ผู้พิการจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กับการเข้าถึงส่ือผ่าน Platform ต่างๆ ดังตัวอย่างส่ือวีดิโอท่ี
เผยแพร่โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเคยท าวีดิโอชุดนี้ออกมาเมื่อปี พ.ศ.2559 แบ่งเป็นกลุ่ม              
10 อาชีพ ดังภาพ 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างส่ือสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ (Thai Blind Chanel, 2016 

Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=7_6_YwB9WPM) 
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 ท้ังหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ผู ้สนใจ
สามารถน�ามาปรับใช้เพือ่ออกแบบและสร้างสรรค์สือ่สร้าง
ความตระหนักรู้ในอาชีพโดยใช้ตัวแบบที่มีความพิการ
ทางการเห็นได้ทั้งสิ้น เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
กเ็พียงพอต่อการเรียนรูท้ีไ่ม่หยดุนิง่แล้ว และหากผูม้คีวาม
พิการทางการเห็นได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลย ี
ในการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองหรือเป็นตัวแบบ 
เสียเอง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีไลฟ์สด
ไม่ว่าจะเป็น OBS Studio เป็นโปรแกรมที่ใช้ถ่ายทอด
สดผ่านทาง Youtube หรือ Facebook หรือ Platform 
ต่างๆ บนสื่อโซเชียลมีเดีย คือความมั่นใจและความภูมิใจ
ในการบอกเล่าศักยภาพของตัวเองผ่านสื่อ ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ส่ิงส�าคัญอีกประการหนึ่งของการใช้ตัวแบบคือ
สามารถท�าให้เกิดภาพในใจของผู้ใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกัน
กับหัวใจของการเรียนรู้ของคนพิการทางการเห็นที่ขึ้นอยู่
กบัการจนิตนาการให้เหน็ภาพในใจ กระบวนการดงักล่าว
จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัระยะเวลาในการทบทวนและแปล
ความมากกว่าคนที่มีสายตาปกติ คุณสมบัติของการใช ้

ตวัแบบเอือ้ประโยชน์นีใ้ห้กบัคนพิการทางการเหน็ เพราะ
ด้วยคุณลักษณะที่เป็นได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่มี
ปัจจัยด้านเวลามาเป็นตัวเร่งให้ผู้ใช้ต้องรีบเรียนรู้ จึงอาจ
จะสรุปลักษณะส�าคัญของการใช้ตัวแบบได้อีกข้อว่าเป็น
เครื่องมือที่ใช้เสียงในการสร้างวิธีการหรือกระบวนการ
หรือรูปแบบใดๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยภาพ
ในใจของตนเองและด้วยวิธีการนั้นๆ จะสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของคนพิการทางการเห็นและเอื้อให้เกิดความ
ตระหนักรู้ในอาชีพได้ 
 กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพ
 ส�าหรับความตระหนักรู ้ในอาชีพ เม่ือเกิดข้ึน
กับบุคคลใดแล้ว บุคคลน้ันจะระบุบุคลิกความสนใจและ
ความสามารถของตนเองได้ จากการท่ีได้ส�ารวจและ
เปรียบเทียบระหว่างทักษะของตนเองกับสถานการณ์ 
ในอาชีพการท�างาน ท้ายสุดบุคคลนั้นจะได้รู้คุณค่าของ
การรูค้วามแตกต่างระหว่างชวีติและสถานการณ์ในอาชพี
การท�างาน นอกจากน้ีความตระหนักรู้ในอาชีพยังช่วย
สร้างแรงบันดาลใจและความม่ันใจในการเลือกอาชีพ 
ในอนาคตได้ด้วย (Marland, 1974)

ภาพที่ 2 เทคนิคในการใช้ตัวแบบส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพส�าหรับคนพิการทางการเห็น

สื่อส่งเสริมความตระหนักรู้
ในอาชีพเพื่อคนพิการ

ทางการเห็น

กระบวนการ
เสนอตัวแบบ

กระบวนการสร้างเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพ

ความตระหนักรู้และ
เข้าใจในอาชีพ

กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิด
การเลียนแบบอาจใช้การฟัง

การส�ารวจและเตรียมการ
สู่อาชีพ

การส�ารวจและเตรียมการ
สู่อาชีพ

กระบวนการเสนอตัวแบบ
และช่วงเวลาแห่งการ

แนะน�าและสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อการศึกษากับ

การประกอบอาชีพได้

กลยุทธ์ในการสร้างหรือ
สอนพฤติกรรมใหม่
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 เครื่ อ ง มือในการพัฒนาสื่ อสร ้ างความ 
ตระหนักรู้ในอาชีพด้วยการใช้ตัวแบบส�าหรับคนพิการ
ทางการเห็น
 การจะผลติสือ่เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นอาชพี
ให้กับผู้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากมากอีก 
ต่อไป รูปแบบการใช้เครื่องมืออาจไม่ใช่เรื่องยากมาก
เท่ากับการจะเลือกตัวแบบโดยมีกลยุทธ์ในการดึงความ
สนใจและสร้างความตระหนักรู ้ในอาชีพให้คนพิการ
ทางการเห็นได้อย่างไร เทคโนโลยีที่น่าสนใจและปรับใช้ 
ต่อยอดได้เช่น เทคโนโลยีจากโปรแกรม OBS หรือ 

 และอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาสื่อเว็บไซต์
ที่น่าสนใจ และน่าที่จะน�ามาปรับใช้ในการสร้างสื่อด้วย
กระบวนการใช้ตัวแบบที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ 
ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็น นั่นคือ Thai Web  
Content  Access ib i l i ty  Gu idel ines  2010  
(TWCAG 2010) (Ministry of Digital Economy and 
Society, 2018) เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุก
คนเข้าถึง ซึ่งสามารถใช้งานและเข้าใจเน้ือหา โดยราย

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นช่วยผู้พิการทางการเห็น (Focus, 2017)
Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=pDugljnTVF8)

Platform ต่างๆ บนสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการไลฟ์สด
ด้วยเฟซบุ๊ค ยูทูปและแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
อย่างแอพพลิเคชั่น Aipoly Vision ที่กลายเป็นดวงตา
ให้กับคนพิการทางการเห็นได้อย่างดี โดยสามารถจัด
รายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ีท่ีมีอนิเทอร์เนต็ เป็นต้น 
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ผู ้สนใจสามารถ
น�ามาปรับใช้เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในอาชีพโดยใช้ตัวแบบที่มีความพิการทางการ
เห็นได้ทั้งสิ้น เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด

ละเอียดภายในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นส่วนที่มีความส�าคัญ
ส�าหรับนักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซ่ึงอ้างอิง
จากมาตรฐานสากล Web Content Accessibility  
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) ประกอบไปด้วยข้อแนะน�า 
การพัฒนาและเงื่อนไขที่สามารถระบุได้ว่าหน้าเว็บไซต์
นั้นได้ท�าตามข้อแนะน�าอย่างถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงแนวทาง
ที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาและน�าเสนอเนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์มี 4 หลักการดังต่อไปนี้
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เคร่ืองมือในการพัฒนาสื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพด้วยการใช้ตัวแบบส าหรับคนพิการทางการเห็น 
 การจะผลิตส่ือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับผู้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องท่ียากมาก
อีกต่อไป รูปแบบการใช้เครื่องมืออาจไม่ใช่เรื่องยากมากเท่ากับการจะเลือกตัวแบบโดยมีกลยุทธ์ในการดึงความ
สนใจและสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพให้คนพิการทางการเห็นได้อย่างไร เทคโนโลยีท่ีน่าสนใจและปรับใช้ต่อ
ยอดได้เช่น เทคโนโลยีจากโปรแกรม OBS หรือ Platform ต่างๆ บนส่ือโซเชียลมีเดีย หรือการไลฟ์สดด้วย
เฟซบุ๊ค ยูทูปและแอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่างแอพพลิเคช่ัน Aipoly Vision ท่ีกลายเป็นดวงตาให้กับ
คนพิการทางการเห็นได้อย่างดี โดยสามารถจัดรายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
ท้ังหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีท่ีผู้สนใจสามารถน ามาปรับใช้เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในอาชีพโดยใช้ตัวแบบท่ีมีความพิการทางการเห็นได้ท้ังส้ิน เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอพพลิเคช่ันช่วยผู้พิการทางการเห็น 

(Focus, 2017 Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=pDugljnTVF8) 
 
 และอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาส่ือเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ และน่าท่ีจะน ามาปรับใช้ในการสร้างส่ือด้วย
กระบวนการใช้ตัวแบบท่ีช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็น นั่นคือTWCAG 2010 
(Ministry of Digital Economy and Society, 2018) เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึง ซึ่ง
สามารถใช้งานและเข้าใจเนื้อหา โดยรายละเอียดภายในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญส าหรับ
นักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล WCAG 2.0 ประกอบไปด้วยข้อแนะน า การ
พัฒนาและเงื่อนไขท่ีสามารถระบุได้ว่าหน้าเว็บไซต์นั้นได้ท าตามข้อแนะน าอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งแนวทางท่ี
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาและน าเสนอเนื้อหาในส่ือออนไลน์มี 4 หลักการดังต่อไปนี้ 
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	 หลักการที่	1	สามารถรับรู้ได้	(Perceivable)
 1. จัดให้มีข ้อความทดแทนส�าหรับเนื้อหา 
ที่ไม่ใช่ข้อความเพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปสู่รูปแบบข้อมูล
อื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้  
เช่น ตัวหนังสือขนาดใหญ่ (Large Print) ค�าพูด อักษร
เบรลล์ สัญลักษณ์หรือภาษาที่ง่ายขึ้น
 2. จดัให้มข้ีอความทดแทนส�าหรับสือ่ท่ีก�าหนด
ด้วยเวลา (Time-Based Media)
 3. สร้างเนื้อหาที่สามารถน�าเสนอได้หลาย 
รูปแบบ เช ่น การเปลี่ยนรูปแบบโครงร ่างเอกสาร  
(Layout) โดยไม่สูญเสียสารสนเทศหรือโครงสร้างของ
เอกสาร
 4. จัดท�าเนื้อหาเพื่อให้ผู ้ใช้สามารถเห็นหรือ
ได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน รวมทั้งการแยกความแตกต่าง 
ของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง
	 หลักการที่	2	สามารถใช้งานได้	(Operable)
 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งาน 
ในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว
 2. ก�าหนดเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให ้ผู ้ ใช ้
สามารถอ่านและใช้งานเนื้อหาได้
 3. ไม ่สร ้างเนื้อหาที่ก ่อให ้ เกิดอาการชัก  
(Seizure)
 4. จัดหาวิธีการให้ผู ้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ  
ค ้นหาเนื้อหาและทราบว่าตนเองอยู ่ต�าแหน่งใดใน 
เว็บไซต์ได้
	 หลักการที่	3	สามารถเข้าใจได้	(Understand-
able)
 1. ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เป็น
ข้อความได้
 2. หน้าเว็บปรากฏและท�างานในลักษณะ 
ที่ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้
 3. ช่วยให้ผู ้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและ
แนะน�าวิธีแก้ปัญหา
	 หลักการที่	4	คงทนต่อความเปลี่ยนแปลง	
	 (Robust)
 1. เพิ่มความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี
เว็บต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

 จะเห็นว่าหลักการทั้ง 4 นี้เป็นหลักการท่ีทราบ
กันมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว แต่หากน�าทั้ง 4 หลักการ 
ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อพัฒนาสร้างเครื่องมือในการ
พัฒนาส่ือสร้างความตระหนักรู ้ในอาชีพด้วยการใช ้
ตัวแบบส�าหรับคนพิการทางการเห็น ส่ือจะกลายเป็น 
ส่ือที่สมบูรณ์แบบเพราะทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข ้อ
จ�ากัดแม้จะมีความพิการก็ตามแต่ก็สามารถเรียนรู้และ 
รับประสบการณ์ได้เหมือนบุคคลที่ไม่มีความพิการ 

 ประโยชน์ของการออกแบบด้วยกระบวนการ
ในการใช้ตัวแบบส่งเสริมความตระหนักรู ้ในอาชีพ
ส�าหรับคนพิการทางการเห็น
 1. ช ่ วย เพิ่ ม ระดับของการพัฒนาความ 
ตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนที่มีความพิการทางการ
เห็นด้วยการใช้ตัวแบบท่ีมีความพิการทางการเห็นมาก
ระตุ้นอารมณ์และจินตนาการให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล
อาชีพและมีแรงบันดาลใจในการเลือกและประกอบ
อาชพี เนือ่งจากช่วยท�าให้นักเรยีนทีม่คีวามพกิารทางการ
เห็นอยากเป็นอย่างรุ ่นพี่ตัวแบบ ซ่ึงจะเห็นว่าตัวแบบ 
มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้สังเกตหรือผู ้รับฟัง และมีผล 
ทางด้านอารมณ์ โดยนอกจากจะส่งผลต่อการกระท�า
ตามตัวแบบแล้ว ยังมีผลกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อย 
ตามไปด้วย
 2. ช่วยเพิ่มฐานข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่จะ 
ส่งเสริมการศึกษาและส�ารวจอาชีพให้กับนักเรียนท่ีมี
ความพิการทางการเห็นและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ
 3. ช ่ วยน� าแนวคิด เรื่ องความตระหนักรู  ้
ในอาชีพ (Career Awareness) และการเห็นคุณค่า 
ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนที่มี
ความพิการทางการเห็นโดยใช้กลยุทธ์เมตาคอกนิชันไปสู่
กลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่สู่สังคม
 4. ช่วยสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจ 
ในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการทางการเห็นด้วย
ข้อมลูอาชีพจากรุน่พีต่วัแบบในแต่ละกลุม่อาชพีทีม่คีวาม
พิการทางการเห็น 
 5. ช่วยกระตุ้นให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สื่อเพื่อผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและสติปัญญาเห็น
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คุณค่าของการน�ากระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling 
Procedures) ไปประยุกต์ใช้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การสร้างความตระหนกัรูใ้นอาชพีให้กบันกัเรยีนทีม่คีวาม
พิการทางการเห็น และเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิด
ความมัน่ใจและมกี�าลงัใจทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมเพือ่ให้เป็น
ผลส�าเร็จ
 6. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ตัวแบบ 
เพ่ือคนพิการทางการเห็นโดยใช้กลยุทธ์เมตาคอกนิชัน
เข้าไปตั้งค�าถามสัมภาษณ์บุคคลตัวแบบท่ีมีความพิการ
ทางการเห็นทั้ง 6 กลุ่มอาชีพ (รุ่นพี่ตัวแบบ) เป็นกลยุทธ์
ที่ช่วยให้ผู้ฟังติดตามรุ่นพี่ตัวแบบและสะท้อนคิดกลับมา 
ที่ ตน เองท� า ให ้ เ กิ ดความตระหนั ก ในตน เอง ได ้ 
(Self-Awareness) และมีแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างฝัน
ของตนเองให้ส�าเร็จด้วย 

สรุป 
 สิ่งส�าคัญส�าหรับการพัฒนากระบวนการใช้ 
ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพ
เพื่อคนพิการทางการเห็นคือ ผู ้ผลิตสื่อหรือสร้างสื่อ
ควรต้องเชื่อในศักยภาพของคนพิการทางการเห็นก่อน 
ว่าพวกเขาเพียงแค่มองไม่เห็นเท่านั้น นอกนั้นเขาคือ 
คนปกติที่สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ เมื่อเช่ือ
ในสิ่งนี้แล้วย่อมสามารถสร้างสื่อถ่ายทอดความเชื่อนี ้
ต่อไปยังคนพิการทางการเห็นหรือคนอื่นๆ ในโลกให้มี
ความเช่ือแบบเดียวกันนี้ได้ การถ่ายทอดดังกล่าวกระท�า
ได้โดยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์และทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ 
ทฤษฎีทางอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพของฮอลแลนด์ 
ทฤษฎกีารแนะแนวอาชพี ทฤษฎกีารสร้างความตระหนกัรู ้
ด้วยกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญาด้วยกระบวนการน�าเสนอตัวแบบ เป็นต้น 
ผลลัพธ์ของความตระหนักรู้ในอาชีพ ช่วยให้บุคคลท่ีมี

ความพิการทุกประเภทได้มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างฝัน 
ของตนเองให้ส�าเร็จได้ ความตระหนักรู้ในอาชีพเม่ือ 
เกดิขึน้กบับคุคลใดทีไ่ม่ว่าจะมคีวามพกิารหรอืไม่ จะท�าให้ 
บุคคลนั้นรู ้จักตนเองในมุมที่เป็นจริง และเห็นคุณค่า 
ในตนเองด้วยการมีทัศนคติที่ดีในเรื่องอาชีพ ผลลัพธ์นี ้
อาจได้มาจากกระบวนการสร้างให้บุคคลรู ้คุณสมบัต ิ
ของตนเองในการท�างาน รู้ความแตกต่างและข้อก�าหนด
ในงานแต่ละชนิด และรู้ถึงคุณสมบัติที่จ�าเป็นเพื่อความ
ส�าเร็จในอาชีพ นอกจากนี้ผู้เขียนยังพบว่าประสบการณ์
ของตัวแบบที่มีความพิการทางการเห็นทั้ง 6 กลุ่มอาชีพ 
(รุ ่นพี่ตัวแบบ) เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการสร้างส่ือ 
เพราะช่วยให้ผู้ฟังท่ีมีความพิการทางการเห็นติดตาม
รุ่นพี่ตัวแบบและสะท้อนคิดกลับมาที่ตนเองท�าให้เกิด
ความตระหนักในตนเองได้ (Self-Awareness) และ
มีแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างฝันของตนเองให้ส�าเร็จด้วย 
กระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling Procedures) มี
อทิธพิลอย่างมากต่อการสร้างความตระหนกัรูใ้นอาชพีให้
กบันกัเรยีนทีม่คีวามพกิารทางการเหน็ และเป็นกระบวน
การที่กระตุ้นให้เกิดความมั่นใจและมีก�าลังใจที่จะกระท�า
พฤตกิรรมเพือ่ให้เป็นผลส�าเรจ็ และยิง่ปัจจบุนัทกุคนเป็น
ผู้ผลิตส่ือได้จาก Platform ของส่ือโซเชียลมีเดียท่ัวโลก 
ไม่ต้องลงทุนมากมายเหมือนอดีต จึงท�าให้การผลิตสื่อ
ส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับคนพิการทางการ
เห็นด้วยกระบวนการใช้ตัวแบบไม่ใช่เรื่องยากและม ี
ข้อจ�ากัดมากอีกต่อไป 
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บทคัดย่อ
 การเพิ่มขึ้นของคนในกลุ่มอาการออทิสซึม ซึ่งเป็นผู้มีความผิดปกติของพัฒนาการ 3 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร 
ด้านการเข้าสังคมและด้านพฤติกรรม ท�าให้จ�าเป็นต้องจัดบริการและการช่วยเหลือต่างๆ การประกอบอาชีพเป็น 
ความจ�าเป็นอย่างหน่ึงส�าหรับคนในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะกลุ่มศักยภาพสูงที่มีความต้องการในการประกอบอาชีพและ 
พบว่าการมีอาชีพของกลุ่มคนเหล่านี้มีมูลค่าต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวน 
งานวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาชีพของผู้ที่มีภาวะออทิสซึมในวัยท�างาน และน�าเสนอข้อมูล 
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม สภาวะการท�างาน ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์ที่น�าไปสู่
ความส�าเร็จในการประกอบอาชีพของคนกลุ่มอาการนี้ สภาวะการท�างานพบว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการจ้างงานมากกว่า
ได้รับการจ้างงาน งานท่ีเหมาะกับคนกลุ่มน้ีควรเป็นงานท่ีต้องใช้ความจ�าระยาวมากกว่าความจ�าระยะส้ัน เนื่องจาก
คนกลุ่มนี้มีความจ�าระยะยาวดีและอาจดีกว่าคนปกติทั่วไป งานควรมีลักษณะเป็นรูปธรรมท่ีสามารถคิดเป็นภาพได้  
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้การประกอบอาชีพของคนกลุ่มนี้ประสบผลส�าเร็จประกอบด้วย 1) การก�าหนดต�าแหน่งงาน  
2) จัดท่ีปรึกษาท่ีดูแลให้ความช่วยเหลือและสอนงาน 3) การฝึกอบรมระหว่างการท�างาน 4) การปรับสถานที่ท�างาน 
และ 5) การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ: กลุม่อาการออทสิซมึวัยท�างาน, ลกัษณะงานและอาชีพท่ีเหมาะสมกบับคุคลกลุ่มอาการออทิสซึมยทุธศาสตร์, 
  การประกอบอาชีพส�าหรับบุคคลกลุ่มอาการออทิสซึม

ลักษณะงานและอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มอาการออทิสซึมวัยท�างาน
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Abstract
 Autism spectrum disorder (ASD) has abnormal developments of communication skill,  
social skill and behavioral characteristics. The increasing prevalence of ASD needs to be addressed. 
Services and supports are needed to help them achieve employment success. Adults with  
ASD have the ability and desire to work, especially in ASD with high function. Moreover, ASD  
employment has a significant cost impact on the economy. This paper aim to review evidence 
based researches related to employment for adults with ASD and illustrates characteristics of ASD,  
state of employment, appropriate types of job and career for ASD, and strategies for success.  
For the state of employment, we found that adults with ASD are unemployed more than employed. 
ASD often have a better long-term memory than most normal people; therefore suitable jobs  
for them should depend on using long-term memory rather than short-term memory and have  
visual thinking assignments. Strategies for success of employment include 1) job placement  
2) supervisors and co-workers or job coaches 3) on-the-job training 4) work place modification  
and 5) long-term and continuous support.

Keywords: Adults with Autism Spectrum Disorder, Appropriate Types of Job and Career for Autism  
   Spectrum Disorder, Employment Strategy for Autism Spectrum Disorder
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บทน�า
 กลุ่มอาการออทิสซึม (Autism Spectrum 
Disorder หรือ ASD) เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการ 3 ด้าน คือ 1) การสื่อสารกับสังคม (Social  
Communication) 2) การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย (Social Interaction 
across Multiple Contexts) และ 3) การมข้ีอจ�ากัดด้าน
พฤติกรรม เช่นมีช่วงเวลาการสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Range 
of Interests) ผิดปกติ ท�าให้มีการแสดงออกที่ผิดปกต ิ
ใน 3 ด้าน คอื ด้านการสือ่สาร ด้านการเข้าสงัคมและด้าน
พฤตกิรรม ผูท้ีม่ภีาวะออทิสซมึ อาจมอีาการทีร่นุแรงมาก 
ในพัฒนาการท้ัง 3 ด้าน จนถึงรุนแรงน้อย และอาจ 
พบว่ามีความสามารถบางด้านที่เกินระดับของคนปกติ 
ความผดิปกตจิงึอยูใ่นขอบเขตของกลุม่อาการจากรุนแรง
มากจนถึงน้อยและนิยมใช้เป็นค�ากว้างๆ ของกลุ่มอาการ
ว่า ASD ความผิดปกติในกลุ ่มนี้ตามการวินิจฉัยเดิม 
มีขอบเขต 5 ประเภท คือ Autist ic disorder,  
Asperger‘s disorder, Rett’s Syndrome, Childhood 
Disintegrative Disorder (CDD) และ Pervasive  
Development  Disorder-Not Otherwise Specified 
(PDD-NOS) แต่ในคู่มือการวินิจฉัยฉบับที่ 5 (5th edition  
of the Diagnostic and Statistical Manual of  
Mental Disorders : DSM-5) ของสมาคมจิตแพทย์
อเมริกาได้ตัดอาการ Rett’s Syndrome ออกจากกลุ่ม 
(American Psychiatric Association, 2013) เด็ก 
ในกลุ่ม ASD จะมีหน้าตาและสภาพร่างกายเหมือน 
เด็กปกติทั่วไป และเม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีหน้าตาและ
สภาพร่างกายเหมือนคนปกติทั่วไป จึงเป็นความพิการ
ที่มองไม่เห็น (invisible disability) ซึ่งต่างจากความ
พกิารด้านอืน่ และเป็นการยากทีจ่ะวนิจิฉัยเดก็ประเภทนี้ 
จากหน้าตาและร่างกาย และพบว่าบุคคลออทิสติก  
(Autistic disorder) มีจ�านวนมากท่ีสุดในกลุ่มอาการ 
ออทิสซึม (ASD) จึงมักเรียกติดปากว่าคนในกลุ่มน้ีว่า
ออทิสซึมหรือบุคคลออทิสติก (Smith, 2004) กลุ ่ม 
อาการออทิสซึม (ASD) เป็นความผิดปกติที่เกิดได้กับ
คนทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์และทุกระดับฐานะในสังคม
และเป็นความผิดปกติของพัฒนาการที่ถาวร ติดตัวไป 

จนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ (Volkmar, Stire & Cohen, 1985 
as cited in Hendricks, 2010) ส�าหรับประเทศไทย
จากรายงานของกรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล
และโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ พบว่า
เด็กในกลุ ่มนี้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ขวบ ทั่วประเทศจะมี
ประมาณ 18,220 คน หรือ คิดเป็น 1 ต่อ 161 คน และ
มีระดับวามรุนแรงตั้งแต่น้อยไปหามาก เช่นกัน พบ
ร้อยละ 10 มีความเป็นอัจฉริยะในบางด้าน เช่น การ
วาดภาพ การเล่นดนตรี ร้อยละ 20 สามารถเรียนร่วม
และฝึกอาชีพได้ (Sriwongpanich, 2018) ดังนั้น หาก
พิจารณาจากตัวเลขนี้ในอีก 15 ปี ก็จะมีบุคคลกลุ ่ม
อาการออทิสซึมประมาณ 72,880 คน ซึ่งควรมีการ 
เตรียมการฝึกอาชีพให้กับคนกลุ่มนี้ต่อไป

สภาวะและการท�างานของผู ้มีภาวะออทิสซึม
กลุ่ม ASD
  ในรายงานของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า 
มีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึมในกลุ่มอาการ 
ASD เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10-17 ต่อปี United State  
Department of Education (2005) และ Center of 
Disease Control and Prevention (2018) พบว่าในเดก็  
88 คน จะมีเด็กที่มีภาวะออทิสซึมกลุ่ม ASD หนึ่งคน 
ส�าหรับในประเทศไทยภาพรวมทั้งประเทศพบอัตรา 
ป่วยของโรคในกลุ่มนี้ 6 คนต่อประชากร 1,000 คน 
และคาดว่าทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 
300,000 คน ในจ�านวนนี้เข้าถึงบริการประมาณร้อยละ 
10 หรือปีละ 30,000 คน เท่านั้น (Triruangworawat, 
2017) จ�านวนที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อการให้บริการทาง 
การศึกษาตั้ งแต ่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับ
อุดมศึกษา ตลอดจนการฟื้นฟูต่างๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ และพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับผู ้มีภาวะออทิสซึม 
กลุ ่ม ASD ส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาวิจัยกับเด็กแต ่
ไม ่ค ่อยพบงานวิจัยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผู ้มีภาวะ 
ออทิสซึมในวัยรุ ่นและวัยผู ้ใหญ่ จึงท�าให้ยังมีข้อมูล 
น้อยมากเก่ียวกับการประสบความส�าเร็จในการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพของบุคคล 
ท่ีมีภาวะออทิสซึม (Moxom & Gates, 2001) ซึ่งการ
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ไม่ได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เด็กจะมีผลต่อการฟื้นฟู 
และการเข้าสู่อาชีพที่น้อยตามไปด้วย ท�าให้เป็นภาระกับ 
ครอบครัวและสั งคมโดยรวม ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จากงานวิจัยของ Sanrattana, Chanpeng,  
Siriruk, and Surapitoon (2016) พบว่าในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืมผู้ีพกิารประเภทออทสิซมึในวยัท�างานร้อยละ 
7.75 ของจ�านวนผู้พิการทั้งหมด และสถานประกอบการ 
ที่มีนายจ้างจะไม่นิยมจ้างบุคคลในกลุ่มนี้เข้าท�างาน
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องประกอบพระราชบัญญัติฯ ได้จัดบุคคลท่ีมี
อาการในกลุ่มนี้เป็นผู้พิการประเภทหนึ่งท่ีต้องได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือตามสิทธ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ เช่น ในมาตรา 23 ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง 
“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อ 
เป็นทุนส�าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ ้มครองและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการ 
ด�าเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื ้นฟู
สมรรถภาพ การศึกษาและการประกอบอาชีพ รวมท้ัง
การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัคนพกิาร โดยจดัสรรให้อย่างเป็นธรรมและ 
ทั่วถึง จากมาตรานี้ท�าให้มีการส่งเสริมการจ้างงาน 
คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีงานท�า มีรายได้เพียงพอ
ส�าหรับการด�ารงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให ้
คนพกิารมคีณุภาพชีวติทีดี่ข้ึน ตลอดจนสามารถด�ารงชีวติ
ในสงัคมได้อย่างมศีกัดิข์องความเป็นมนษุย์ และในมาตรา 
33, 34 และ 35 ยงัได้ก�าหนดให้นายจ้างหรอืเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรฐั พจิารณาเลอืกวธิกีาร
ปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ดังนี้  
1) จ้างงานคนพิการเข้าท�างาน ตามมาตรา 33 ที่ก�าหนด
ให้จ้างคนพิการเข้าท�างานในสัดส่วนลูกจ้าง 100 คน 
ต่อคนพกิาร 1 คน เศษ ทีม่ากกว่า 50 คน ให้จ้างคนพิการ 
เพิ่ม 1 คน 2) น�าส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างงาน 
คนพิการ ตามมาตรา 34  โดยน�าเงินเข้าเท่ากับ ค่าแรง 
ข้ันต�่า คูณ 365 วัน คูณ จ�านวนคนพิการท่ีไม่จ้างงาน  
และหากไม่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ สถานประกอบการ 

ต้องถูกปรับในอัตราส่วนร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงหาก 
ค่าแรงงานขั้นต�่าต่อวันเท่ากับ 300 บาท สถานประกอบ
การต้องส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 109,500 บาท ต่อการ
ไม่จ้างคนพิการหนึ่งคน หรือ 3) ให้สัมปทาน จัดสถานที ่
จ�าหน ่ายสินค ้าหรือบริการ จัดจ ้างเหมาช ่วงงาน 
หรือจ้างเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ การฝึกงาน การจัด 
ให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก บริการล่าม 
ภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ 
ผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 หากไม่ประสงค์จะส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ (Thailand, 2013) 
 การประกอบอาชีพและโอกาสการประกอบ
อาชีพของคนทั่วไปในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เช่นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก แต่เรื่องนี้ 
ส�าหรับผู้พิการประเภทออทิสซึมนัน้ถือเป็นเร่ืองท่ียากมาก 
จากรายงานของ Howlin, Jordan, and Evans (1995) 
พบว่านายจ้างระบุว่าบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม จะมี
ความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ และมักจะขาดงานหรือลางานน้อย 
Smith, Belcher, and Juhrs (1995) รายงานว่าลูกจ้าง 
ที่เป็นบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึมจะมีจุดแข็งในการ
สนใจรายละเอียดของงาน ตั้งใจท�างาน สนใจจดจ่องาน 
และไม่ชอบสุงสิงกับเพื่อนร่วมงาน และจากการศึกษา
ติดตามการจ้างงานบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึมของ 
Wagner, Newman, Cameto, Garza, and Levine 
(2005) พบว่าส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานเพียงระยะสั้นๆ 
มีน้อยรายที่จะพบการถูกจ้างงานในระยะยาว และจาก
รายงานของ National Organization on Disability 
(2006) พบว่าบุคคลในกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการจ้างงานหรือ
ว่างงานถึงร้อยละ 50-75 ถึงแม้จะเป็นผู้มีภาวะออทิสซึม 
ที่มีความรุนแรงน้อย (High functioning) ก็ตามและพบ
ว่าบุคคลในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนงานบ่อยและปรับตัวเข้า
กับที่ท�างานใหม่ได้ยาก สอดคล้องกับผลการส�ารวจของ
สมาคมออทิสติกแห่งชาติ (National Organization on 
Disability, 2006) ประเทศองักฤษ พบว่า มผีูป่้วยออทสิติ
กวยัผูใ้หญ่เพยีงร้อยละ 16 ทีส่ามารถท�างานเลีย้งชพีและ 
มีรายได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยออทิสติกถูกจัดว่าเป็นแรงงาน
ไม่มคีวามช�านาญ จงึได้รบัค่าตอบแทนในระดบัต�า่ มอัีตรา 
การเปลี่ยนงานบ่อยและมีความยากล�าบากในการ 
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ปรับตัวกับสถานที่และเพื่อนร่วมงาน (Chalongkraeun, 
2016) ส�าหรับประเทศไทยเองก็มีลักษณะท�านอง
น้ีอันเนื่องจากการวิ นิจฉัยผู ้พิการประเภทนี้ยังไม ่
ชัดเจน โดยก่อนปี พ.ศ. 2554 ผู ้มีภาวะออทิสซึมได้
ถูกจัดรวมไว้กับผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและ 
เพ่ิงแยกเป็นกลุ่มเฉพาะบุคคลออทิสติกตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554 จ�านวนผู้พิการของกลุ่มนี้จึงยังไม่มากหากเทียบ
กับผู้พิการประเภทอื่นๆ (Sanrattana et al., 2016)  
ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขจ�านวนผู ้พิการทั่วประเทศ  
ที่ส�ารวจ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 พบผู ้พิการ 
ประเภทออทิสติกที่ได้จดทะเบียนคนพิการแล้วเพียง 
8345 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 (Department of  
Empowerment of Persons with Disabilities,  
2017 )  ซึ่ ง ในความ เป ็นจริ งแล ้ วตั ว เลขควรจะ 
มากกว่านี้ แต่ที่น้อยเนื่องจากการผู ้ปกครองไม่นิยม 
พาลูกไปจดทะเบียนผู ้พิการ นอกจากกลุ ่มที่มีความ
รุนแรงมาก (Low functioning) จึงจะน�าไปจดทะเบียน
คนพิการ ประกอบกับความพิการประเภทนี้ยังไม่เป็น 
ที่ รู ้ จักอย ่างแพร ่หลายจากหน ่วยงานหรือสถาน 
ประกอบการมากนักในการรับเข้าท�างาน การขาด
แนวทางจึงเป็นอปุสรรคของการประกอบอาชพีในองค์กร  
หน่วยงานหรือสถานประกอบที่มีนายจ้าง การเตรียม 
ความพร ้อมด ้านอาชีพจึง เป ็นสิ่ งที่ควรจัดเตรียม 
และสนับสนุน ส่งเสริมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
นอกเหนือจากการให้ผู้ปกครองผู้พิการประเภทนี้สร้าง
งานอิสระขึ้นตามช่องทางของ มาตรา 35 ที่กล่าวไป 
ข้างต้น แต่ก็พบว่ามีตัวอย่างของบางบริษัท เช่น บริษัท 
โมเดอร์นฟอร์ม กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้รับบุคคล 
กลุ ่มอาการออทิสซึมเป ็นพนักงานปฏิบัติงานตาม
แผนกต่างๆ ตามความถนัดและเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของแต ่ละคน โดยทางบริษัทจะประสานงานกับ  
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ผ่านทางหัวหน้าโครงการ
ทดลองจ้างงาน ของโรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกบุคคล 
กลุม่อาการออทสิซึม ทีม่คีวามพร้อม และมคีวามสามารถ
ที่จะท�างานได้ส่งมาให้บริษัท ท�าการคัดเลือกเข้าท�างาน
ตามความถนัดของแต่ละคนต่อไป โดยได้ก�าหนดให ้
เด็ก 1 คน มีพี่เลี้ยง 1 คน ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท (MGR online, 2016) 

อาชีพส�าหรับผู้มีภาวะออทิสซึมในกลุ่มอาการ 
ออทิสซึม (ASD)
 พบว่าผู้มีภาวะออทิสซึมจ�านวนมากมีศักยภาพ
ในระดับสูงที่เหนือกว่าคนทั่วไป เช่น Temple Grandin  
ซึ่ งมีภาวะออทิสซึมแต ่สามารถเรียนได ้ถึ งระดับ 
ปริญญาเอกและประกอบอาชีพเป็นศาสตราจารย์  
ในสาขาสัตวบาล ณ มหาวทิยาลัยในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ตลอดจนมีผลงานการออกแบบอุปกรณ์ต่างที่ใช ้ใน 
ฟาร์มสัตว์จ�านวนมาก จน Home Box Office (HBO)  
น�าประวัติไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ในการเลือกงาน  
Grandin (1999) เสนอว่าควรเลือกงานที่เหมาะสมกับ 
จุดแข็งของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์
เกอร์ บุคคลในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศักยภาพสูงหรือ 
ต�่าจะมีการท�างานของความจ�าระยะสั้นไม่ดี (poor  
short-term working memory) แต่มักจะมีการท�างาน
ของความจ�าระยะยาวที่ดีกว่า (better long-term  
working memory) ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าบุคคล
ทั่วไป งานที่เหมาะควรเป็นงานรูปธรรม สัมผัสได้หรือ 
มองเห็นได้ (visual thinking jobs) เพราะงานเหล่านี้  
จะใช้เวลาในการประมวลผลในการท�างานของความจ�า
ระยะส้ันน้อยแต่อยู่ในการท�างานของความจ�าระยะยาว
ได้นาน บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์เกอร์  
ไม่สามารถท�างานที่ต้องใช้ทักษะหลายอย่างในเวลา
เดยีวกนัได้ด ี(handle multiple tasks at the same time) 
และโดยเฉพาะงานท่ีเป็นนามธรรมเช่น การท�าพีชคณิต 
(algebra) การแก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน และ 
Grandin (1999) ได้เสนอเทคนิคการเลือกงานให้บุคคล 
ที่มีภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์เกอร์ ดังนี้ 
 1. เป็นงานทีม่เีป้าหมายหรอืจดุสิน้สุดทีช่ดัเจน 
และมีการก�าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างดีแล้ว
 2. เป็นงานทีม่ผีลผลิตของงาน หรือเหน็ผลงาน
และชิ้นงานที่ท�าออกมา ไม่ใช่งานที่ต้องใช้บุคลิกภาพ
 3. ในการท�างาน ควรท�าให้เจ ้าของสถาน
ประกอบหรือหัวหน้างานรับรู้หรือยอมรับข้อจ�ากัดด้าน
การเข้าสังคม (Social limitations) หรือการปฏิบัติตน 
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กับเพื่อนร่วมงานของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือ 
แอสเพอร์เกอร์
 การเรียนในระดับอุดมศึกษาของบุคคลที่มี
ภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์เกอร์ ควรเลือกเรียนใน
สาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อการเป็นโปรแกรมเมอร์ สาขา
บัญชี วิศวกรรม บรรณารักษ์ ศิลปะที่เน้นเชิงพาณิชย์ 
(Commercial art and drafting) เพราะสาขาเหล่านี้ 
เหมาะกับจุดแข็งของบุคคลท่ีมีภาวะออทิสซึมหรือ 
แอสเพอร์เกอร์ ที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้หางานได้ง่าย ซึ่ง
สถานศึกษาอาจช่วยเพิ่มทักษะให้บุคคลกลุ่มน้ีได้ตั้งแต่
ยังเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดให้ได้เรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและศิลปะเชิงพาณิชย์ 
การออกแบบ (commercial art and drafting) เช่น 
การออกแบบป้ายหรือแผ่นพับโฆษณา เป็นต้นและยัง
เป็นที่หลบจากการถูกเพื่อนแหย่หรือล้อเลียน ตลอดจน
นักเรียนที่ยากจนก็จะได้มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ได้ ส่วนสาขา
ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น รัฐศาสตร์ โบราณคดีประวัติศาสตร์ 
(history) ธุรกิจ ภาษาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 สาขาเหล่านี้เป็นตัวอย่างงานที่ไม่เหมาะกับ 
ออทิสติกที่มีศักยภาพสูงหรือแอสเพอร์เกอร์ เน่ืองจาก
ต้องใช ้ความจ�าระยะสั้น (Short-term working  
memory) มาก

ตารางที่ 1 ตัวอย่างงานที่ไม่เหมาะกับออทิสติกที่มีศักยภาพสูงหรือแอสเพอร์เกอร์  

อาชีพ

พนักงานรับและจ่ายเงิน (Cashier)

พ่อครัวที่ต้องท�าอาหารตามสั่ง

พนักงานเสริฟอาหาร

คนขับแท๊กซี่หรือนักบิน

อาชีพที่ต้องเขียนตามค�าบอก

พนักงานขายตั๋วเครื่องบินหรือรับจอง

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงานต้อนรับ

ข้อจ�ากัด

ใช้ความจ�าระยะสั้นมาก และการรับหรือจ่ายเงินของลูกค้าแต่ละราย 
แตกต่างกันหรือไม่เท่ากัน

ต้องท�าตามค�าสั่งหลายค�าสั่งในเวลาเดียวกัน เนื่องจากค�าสั่งประเภทอาหาร
ของลูกค้าไม่เหมือนกัน

ต้องเสริฟหลายโต๊ะแต่ถ้าจ�านวนโต๊ะไม่มากอาจท�าได้

ต้องใช้ทักษะการจัดการหลายอย่าง

มีความยากล�าบากในการจับประเด็นหรือประมวลผลสิ่งที่ได้ยิน

ต้องช่วยลกูค้าแก้ปัญหาและต้องเกีย่วข้องกบัอารมณ์โกรธหรอืความไม่พอใจ
ของลูกค้าในกรณีมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเที่ยวบิน

ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับสายที่ติดต่อเข้ามา

ต้องแก้ปัญหาหลายอย่างที่อาจคาดไม่ถึง
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ตารางที่ 2 อาชีพที่เหมาะกับออทิสซึมที่ไม่มีภาษาพูด หรือพูดได้ไม่ดี

อาชีพ

จัดชั้นหนังสือในห้องสมุด

จัดชั้นสินค้าใน supermarket 
หรือร้านขายของ

ร้านถ่ายเอกสาร และรับเข้าเล่ม

พนักงานท�าความสะอาด เช่น 
เช็ดกระจก ถูพื้น ล้างห้องน�้า

งานสวนและงานสนาม เช่น ตัดหญ้า 
ดูแลรดน�้าต้นไม้

ป้อนข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อจ�ากัด

มีความจ�าที่ดีเกี่ยวกับหมวดหมู่และที่ตั้งของชั้นหนังสือ

มีความจ�าที่ดีเกี่ยวกับหมวดหมู่สินค้าและที่ตั้งของชั้น

งานที่ท�าด้วยวิธีการหรือขั้นตอนแบบเดิมๆ และซ�้าๆ 

งานที่ท�าด้วยวิธีการหรือขั้นตอนแบบเดิมๆ และซ�้าๆ

งานที่ท�าด้วยวิธีการหรือขั้นตอนแบบเดิมๆ และซ�้าๆ

ไม่ต้องใช้ทักษะการจัดการหลายอย่าง แต่ต้องมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดี

ตารางที่ 3 อาชีพที่เหมาะกับผู้ที่คิดเป็นภาพ (Visual Thinkers) โดยต้องมีการประสานของกล้ามเนื้อมือและ 
                ตาที่ดี

อาชีพ โอกาสหรือความเป็นไปได้

นักเขียนหรือออกแบบโปรแกรม

นักวาดภาพและออกแบบ

พาณิชย์ศิลป์

นักถ่ายภาพ รวมทั้งวิดีโอและทีวี 

นักฝึกสัตว์ เช่น ฝึกสุนัข ฝึกม้า 
หรือสัตวบาลดูแลสัตว์ในฟาร์ม

สัตว์แพทย์หรือผู้ช่วยสัตว์แพทย์

นักแก้ปัญหาหรือซ่อมคอมพิวเตอร์ 
(troubleshooter)

ช่างซ่อมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ภายใน
บ้านหรือในสถานประกอบการต่างๆ

ช่างฝีมือ

พนักงานในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์

นักออกแบบวีดิโอเกม
Computer animation

ชอบท�างานที่มีล�าดับขั้นตอน งานที่รองรับ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลิตรถยนต์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

งานในบริษัทต่างๆ ที่ต้องใช้นักวาดภาพในการออกแบบ ส่ิงต่างๆ เช่น
ออกแบบโรงงาน เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ

งานออกแบบโฆษณาในสื่อต่างๆ ออกแบบ web page

งานที่ต้องใช้นักถ่ายภาพ

เกิดการเรียนรู้ที่จะสงบเช่นเดียวกับการที่ต้องให้สัตว์เล้ียงอยู่ในอาการสงบ
และเชื่อฟัง

ไม่จ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน

ธุรกิจขนาดเล็ก เช่นซ่อมเครือ่งตดัหญ้า ซ่อมหน้าต่าง ประต ูท่อน�า้ ท่อประปา

งานหัตถกรรม เช่น แกะสลักไม้ ท�าเครื่องประดับหรือ เครื่องปั้นดินเผา

ออกแบบหรือปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

แต่ไม่ควรให้ออกแบบเกมที่ต้องใช้ความรุนแรง
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ตารางที่ 3 อาชีพที่เหมาะกับผู้ที่คิดเป็นภาพ (Visual Thinkers) โดยต้องมีการประสานของกล้ามเนื้อมือและ 
                ตาที่ดี (ต่อ)

อาชีพ โอกาสหรือความเป็นไปได้

นักหนังสือพิมพ์

นักบัญชี/นักสถิติ/นักคณิตศาสตร์/
นักฟิสิกส์

เขียนข่าวตามข้อเท็จจริง โดยไม่ใส่ความคิดเห็นหรืออารมณ์ของตนเอง
ลงในเนื้อข่าว
รวบรวมและเสนอข้อมูลตามจริง แต่ต้องเก่งคณิตศาสตร์

โดยค�าถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็น 
มนุษย ์ ในเรื่องของอาชีพ Jarbrink, McCrone,  
Fombonne, Zanden, and Knapp (2007) พบว่าการ
สร้างหรือเพิ่มอาชีพให้บุคคลในกลุ ่มอาการออทิสซึม
ศักยภาพสูง (High functioning) ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
ในด้านการลดงบประมาณของรัฐบาลในส่วนของงบ 
ช่วยเหลือ ลดงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพ และ 
เพ่ิมรายรับด้านภาษี เป ็นต้น นอกจากนี้  จากการ
ศึกษาติดตามการท�างานของออทิสซึมศักยภาพสูงและ 
แอสเพอร์เกอร์ ของ Howlin, Alcock, and Burkin 
(2005) เป็นระยะเวลา 8 ปี พบว่าร้อยละ 68 มีงานท�า
ที่ถาวร มีรายได้พอเพียงและเทียบเท่ากับความสามารถ 
ท�านองเดียวกัน Hillier et al. (2007) ติดตามตัวอย่าง
วิจัยจ�านวน 9 คน เป็นเวลา 2 ปี พบว่าระดับการจ้างงาน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 และตัวอย่างวิจัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 443.75 และจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบั 
การประกอบอาชีพของบุคคลในกลุ ่มอาการนี้ของ 
Hendricks (2010) พบว่างานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ส่ิงสนับสนุนการประกอบอาชีพที่แยกได้เป็น 5 ข้อหลัก
ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ คือ 1) การ
ก�าหนดต�าแหน่งงาน (Job placement) เป็นการจัดงาน
ให้เหมาะสมกับจุดแข็ง ความสามารถ ความสนใจและ
ทักษะทางสังคมของผู้อยู่ในกลุ่มอาการออทิสซึม ตั้งแต่
การหางาน การระบุงานและคุณสมบัติส�าหรับต�าแหน่ง
งาน การกรอกใบสมัครและประวัติ เทคนิคการเข้า
สัมภาษณ์ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกหัดเป็นรายคนและเฉพาะ
บุคคลอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2) ที่ปรึกษา 
ทีด่แูลให้ความช่วยเหลอืและสอนงาน (Supervisors and 

 จากการส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับอาชีพของ 
ผูม้ภีาวะออทิสซมึ จากผูป้กครองบคุคลทีม่ภีาวะออทสิซมึ 
ที่มาร่วมประชุมสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้น�า
ชมรมผูป้กครองบคุคลออทสิตกิประจ�าจงัหวดั ณ โรงแรม
บยีอนด์สวที กรงุเทพมหานคร ผูป้กครองระบอุาชพีให้กับ
ผู้มีภาวะออทิสซึม ดังนี้
 1. งานด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมเมอร์, 
ออกแบบ Application, สร้าง web page
 2. งานด้านศิลปะ เช่น จิตรกร ศิลปินวาดภาพ 
สกรีน ออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. งานเกษตร เช่น ปลูกผัก เพาะพันธุ์ไม้ เลี้ยง
สัตว์
 4. งานส�านักงาน เช่น พนักงานคีย์ข้อมูล ถ่าย
เอกสาร เดินหนังสือ 
 5. งานในห้างสรรพสนิค้า เช่น เชค็สต๊อคสนิค้า 
จัดสินค้าขึ้นชั้น ขายคูปองอาหารในศูนย์อาหาร
 6. งานครัว เช่น ล้างจาน จัดชุดอาหารว่าง 
ท�าความสะอาด
 7. บรรณารักษ์
 8. พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 9. งานอิสระ เช่น ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้าน
กาแฟและขนมอบ งานช่าง งานซ่อมจักรยาน

ยุทธศาสตร์ท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จในการประกอบ
อาชีพของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม
 ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้ให้
ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ฟื้นฟู บ�าบัด และพัฒนา
อาชีพแก่ผู ้พิการรวมทั้งบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม 
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co-workers or job coaches) เป็นผู้มีความส�าคัญมาก 
ที่จะช่วยปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานที่เอื้อ
ต่อการท�างาน เข้าใจลักษณะการสื่อสารและทักษะทาง 
สังคมของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม ที่ปรึกษาท่ีดูแล
ให้ความช่วยเหลือและสอนงานจะต้องเป็นผูม้คีวามอดทน 
ใจเย็นและมีจิตเมตตา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ความผิดปกติและข้อจ�ากัดของบุคคลในกลุ่มอาการนี้ 
เพราะหากเป็นผูไ้ม่เข้าใจเกีย่วกบัภาวะความผดิปกตแิละ
ข้อจ�ากัดของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม ก็จะท�าให้มี
เจตคติเชิงลบ และไม่อยากจ้างบุคคลกลุ่มนี้เข้าท�างานได้  
3) การฝึกอบรมระหว่างการท�างาน (On-the-job  
training) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรวมท้ังพนักงาน
ที่เป็นบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม อย่างสม�่าเสมอ โดย
เฉพาะทักษะการท�างานใหม่ๆ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับพนักงาน
ที่มีภาวะออทิสซึม จากการวิจัยและประสบการณ ์
พบว่าพนักงานที่มีภาวะออทิสซึม หากได้รับการฝึกด้วย
โปรแกรมหรือหลักสูตรที่เหมาะสม พวกเขาสามารถ
ประกอบอาชพี ท�างานในองค์กร บรษิทัหรืออตุสาหกรรม
ต่างๆ ได้ 4) การปรับสถานที่ท�างาน (Work place  
modification) และปรับงานท่ีมอบหมายให้เหมาะกับ 
จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม 
สภาพแวดล้อมการท�างานที่มีเสียงดัง คนพลุกพล่าน  
หรือสว่างมากจนเกินไป จะรบกวนประสาทการรับรู ้ 
ที่ส่งผลต่อการท�างานของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม 
นอกจากลดสิ่งรบกวนดังกล่าวแล้วควรจัดให้มีท่ีเฉพาะ
บุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม ได้นั่งท�างาน ผู ้ท�างาน 
ที่เป็นบุคคลในกลุ่มนี้ชอบงานที่มีการก�าหนดลักษณะ 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ ตารางการท�างานและข้ันตอน
ของงานที่มีความชัดเจนเพราะท�าให้พวกเขาคาดเดาได้ 
ได้แก่ มผีงัแสดงขัน้ตอนการท�างาน ล�าดบัรายการทีต้่องท�า  
เป็นต้น และ 5) การสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง (Long-term 
and continuous support) ควรมกีารสนบัสนุนให้บคุคล
ในกลุ่มอาการออทิสซึมท�างานระยะยาว และส่งเสริม 
ให้มีทักษะทางสังคมเพ่ือให้สามารถอยู ่ร่วมกับเพ่ือน 
ร่วมงานได้ เพื่อนร่วมงานเองก็ควรเข้าใจข้อจ�ากัดของ
บุคคลกลุ่มนี้ด้วย

แนวทางการเข้าถึงการจ้างงาน
 ส�าหรับประเทศไทยกฎหมายได้เอื้อให้บุคคล 
ในกลุ่มนี้ได้รับการศึกษา การฟื้นฟู ตั้งแต่แรกพบความ 
ผิดปกติ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลในกลุ ่มนี้ได้รับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานจนถงึระดบัอดุมศกึษา ได้พฒันาศกัยภาพและ
เตรียมเข้าสู่อาชีพมากขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้า (หากเริ่ม
นับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส�าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551) จึงควรเตรียมพร้อมด้าน
อาชีพให้แก่บุคคลกลุ่มนี้ เช่น
 1. สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา
ควรจัดรายวิชาท่ีเตรียมพื้นฐานด้านอาชีพให้นักเรียน
ที่มีภาวะออทิสซึม เช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
นักเรียนได้เตรียมตัวหรือพัฒนาศักยภาพเพื่อเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับอาชีวะได้ดีมากข้ึนหรือน�าไป
ประกอบอาชีพอิสระกับครอบครัว
 2. จัดท�า website ที่เกี่ยวกับการจัดหางาน 
และอาชพีเฉพาะส�าหรบับคุคลกลุม่อาการออทสิซึม และ
สิทธิตามที่กฎหมายก�าหนด เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
และให้เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่เป็นภาษา
กฎหมายมากจนเกินไป
 3. สังคมควรปรับสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การท�างานของผู้พิการทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่บุคคล 
ในกลุ ่มอาการออทิสซึม เช่น การคมนาคม การจัด 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ อย่างทั่วถึง ที่สามารถท�าให้
ผู้พิการเดินทางไปท�างานได้ด้วยตนเอง
 4. มีโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้สอดคล้องกับแนวทางการท�างานจะช่วยให้บุคคล 
กลุม่นีส้ามารถหางานได้เหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเอง 
ที่จะท�าให้บุคลในกลุ่มนี้ประสบส�าเร็จในการประกอบ
อาชีพต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรจดัแผนการเตรยีมการเข้าสูอ่าชพีให้กบั
บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือผู้พิการทุกประเภทตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาหรือนักเรียนมีอายุ 14 ปี ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระดับ
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อุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา และเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านอาชีพให้กับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือ 
ผู้พิการทุกประเภทให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนร่วม 
และสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาท่ีมีภาวะออทิสซึม 
เข ้าเรียนควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ หรือการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น เช่น 
จัดค่าย ทศันศึกษาดงูานในหน่วยงานหรอืสถานประกอบ
การที่ผู ้มีภาวะออทิสซึมสนใจที่จะประกอบอาชีพนั้น 
เป็นต้น
 3. หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการ
ที่รับบุคคลเหล่านี้เข้าท�างาน ควรจัดท�าคู่มือ ข้อตกลง
การการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ จุดแข็ง  
จุดอ่อนให้เป็นทีเ่ข้าใจของบคุคลกลุม่นีท้ีมี่ลกัษณะ ตรงไป 
ตรงมา และซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง รวมทั้งให้ผู ้ปกครอง 
หรือครอบครัวได้รับทราบร่วมด้วย 
บทสรุป
 กลุ ่มอาการออทิสซึม เป ็นกลุ ่มของความ 
ผิดปกติหรือในทางการแพทย์ถือว่าเป็นโรคที่เกิดได้กับ
คนทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์และทุกระดับฐานะในสังคม
และเป็นความผิดปกติของพัฒนาการที่ถาวร ติดตัวไป 
จนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ ที่ส่งผลต่อการแสดงออกท่ีผิดปกติ 
ใน 3 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคมและ 
ด้านพฤติกรรมผู้ที่มีภาวะออทิสซึม อาจมีอาการที่รุนแรง
มากในพัฒนาการท้ัง 3 ด้าน จนถึงรุนแรงน้อย และ 
อาจพบว่ามีความสามารถบางด้านที่ เกินระดับของ 
คนปกติ จึงท�าให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
ของผู้เป็นแต่ละคนและสามารถท�างานได้หลายอาชีพ
หากได้รับการฝึกให้สอดคล้องกับจุดแข็งท่ีเป ็นผู ้มี 
ความจ�าระยะยาวดี ที่อาจเหนือกว่าคนปกติทั่วไป แต่ไม่
เหมาะกับงานท่ีต้องใช้ความจ�าระยะสั้น งานและอาชีพ 
ที่เหมาะควรเป็นงานที่สัมผัสได้หรือมองเห็นเป็นรูปธรรม 
เพราะงานเหล่าน้ีจะใช้เวลาในการประมวลผลในความ

จ�าระยะสั้นน้อย ซึ่งต่างจากงานท่ีเป็นนามธรรม งานที่
เหมาะควร 1) เป็นงานที่มีเป้าหมายหรือจุดส้ินสุดสุด 
ที่ชัดเจน และมีก�าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างดีแล้ว 2) เป็นงาน
ที่มีผลผลิตของงาน หรือเห็นผลงานและชิ้นงานที่ท�าออก
มา ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการใช้บุคลิกภาพ และ 3) เจ้าของ
สถานประกอบหรอืหวัหน้ายอมรบัข้อจ�ากดัในการท�างาน 
ด้านการเข้าสังคมและการปฏิบัติตนกับเพื่อนร่วมงาน
 องค์ความรู ้ที่เพิ่มขึ้นท�าให้พบจ�านวนบุคคล
ในกลุ่มอาการนี้เพิ่มข้ึน และเข้ารับการศึกษา การฟื้นฟู
ตั้งแต่แรกพบจนตลอดชีวิต การให้ความช่วยเหลือ  
ฝึกอาชีพให้ต้ังแต่ก่อนอายุเข้าสู่วัยท�างานจะช่วยให้คน 
ในกลุ่มนี้มีโอกาสท�างานได้เพิ่มขึ้นตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้การประกอบอาชีพของ
คนกลุ่มนี้ประสบผลส�าเร็จประกอบด้วย 1) การก�าหนด
ต�าแหน่งงาน (Job placement) เพื่อจัดงานให้เหมาะ
สมกับจุดแข็ง ความสามารถ ความสนใจและทักษะทาง
สังคมของคนกลุ่มนี้ 2) จัดที่ปรึกษาท่ีดูแลให้ความช่วย
เหลือและสอนงาน (Supervisors and co-workers or 
job coaches) เพื่อช่วยปรับสภาพแวดล้อมของสถานที ่
ท�างาน ให้ค�าปรึกษาดูแล และสอนงาน ที่ปรึกษาควร
เป็นผู้มีความอดทน ใจเย็นและมีจิตเมตตา 3) การฝึก
อบรมระหว่างการท�างาน (On-the-job training) จัดให้ม ี
การฝึกอบรมพนกังานรวมทัง้พนกังานท่ีเป็นบคุคลในกลุม่
อาการออทสิซมึ อย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะทกัษะการท�า
งานใหม่ๆ ที่จ�าเป็น 4) การปรับสถานที่ท�างาน (Work 
place modification) และปรับงานที่มอบหมายให ้
เหมาะกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลในกลุ่มนี้ และ 
5) การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (Long-term and  
continuous support) ควรมีการสนับสนุนให้บุคคล 
ในกลุ่มอาการออทิสซึมท�างานระยะยาว และส่งเสริม 
ให้มีทักษะทางสังคมเพื่อให้สามารถอยู ่ร่วมกับเพื่อน 
ร่วมงานได้ เพื่อนร่วมงานเองก็ควรเข้าใจข้อจ�ากัดของ
บุคคลกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน
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บทคัดย่อ
 การด�ารงชีวิตในสังคมของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ อาจต้องพบทั้งสถานการณ์ที่พึงพอใจและ 
ความตึงเครียดต่างๆ การปรับตัวเป็นวิธีการที่จะหาวิธีลดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ เพื่อรักษาความมั่นคง 
ของตน ท้ังทางร่างกาย จิตใจและสังคม โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อเอาชนะต่อสิ่งท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรครวมถึง 
เสาะแสวงหาวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเพื่อลดความกดดันทางจิตใจอันจะช่วยให้ตนเองด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
 บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่สามารถปรับตัวได้ จะมีภาวะจิตใจที่มั่นคงและยอมรับสภาพ 
ปัญหาต่างที่เกิดข้ึนแก่ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดตามข้อจ�ากัดท่ีมีอยู่ และอยู่กับครอบครัวและ 
สังคมโดยไม่ท�าให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อุปสรรคในการปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษนั้น 
ประกอบด้วย ด้านสภาพความบกพร่องของบุคคลที่มีความจ�าเป็นพิเศษเหล่านั้น ด้านครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อม 
การพิจารณาว่าบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษจะมีความส�าเร็จในการปรับตัวได้นั้น จะต้องพิจารณาด้านจิตใจ 
ด้านการช่วยเหลือตนเอง ด้านการงานและด้านสังคม โดยจะต้องค�านึงถึงความส�าเร็จในภาพรวมจะไม่เจาะจงหรือ 
แยกด้านใดด้านไหนออกจากกัน
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Abstract
 Living in the society of person with disabilities would face the satisfied and stressful  
circumstances. Adjustment is the approach to decrease the stress, and to preserve the individual’s  
body, mind and social security. Adjustment aims to overcome the obstacles and to discover  
technique with lessen the pressure in order to live with a pleasant life.
 Achieving adjusted person with disabilities have a secure mind and accept their impairments 
and help themselves according to their limitations to work and live without burden on their family 
and society. Obstacles of adjustment including their impairments, family, and environment. The 
successfulness of adjustment of person with disabilities can be considering to the overview of the 
mental health, self-help skills, vocational and social adaptations of those person.
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บทน�า
 บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ได้แก่ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลปัญญาเลิศ  
บุคคลท่ีมีความบกพร ่องทางการได ้ ยิน บุคคลที่ มี 
ความบกพร่องทางการเห็น บุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย บุคคลที่มีความบกพร่องทางภาษา บุคคล 
ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
และบุคคลที่มีความพิการซ�้าซ้อน (Arayawinyou, 
1990) ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอาจมีลักษณะทางกายภาพ หรือ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติ (Thirajit, 1994) 
อย่างไรก็ตามบุคคลที่ มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ก็มีความต้องการพื้นฐานที่ไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป 
มาสโลว์ (Maslow) เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน 
แบ่งออกเป็น 5 ชนิดซึ่งเรียกตามล�าดับขั้น ประกอบ
ด้วยความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs)  
หมายถึง ความต้องการพื้นฐานของร ่างกาย เช ่น  
ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศและ 
การพักผ่อน  เป็นต้น ความต้องการเหล่านี้เป็นความ
ต้องการที่จ�าเป็นส�าหรับมีชีวิตอยู่ ความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety Needs)  
หมายถึง ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ อิสระจากความกลัว จากผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อม เป็นความต้องการที่จะได้รับการปกป้อง 
คุ ้มกัน ความต้องการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วัยทารก 
จนกระทั่งวัยชรา ความต้องการความรักและเป็น 
ส่วนหนึ่งของหมู ่ (Love and Belonging Needs)  
มาสโลว์เชื่อว่า คนเราทุกคนมีความต้องการให้เป็น 
ที่ยอมรับของบุคคลอื่น โดยการคบเพื่อน สร้างครอบครัว 
เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร ความต้องการที่จะรู้สึก 
ว่าตนเองมค่ีา (Esteem Needs) ความต้องการประเภทนี้ 
ประกอบด้วยความต้องการที่จะประสบความส�าเร็จ  
มีความสามารถต ้องการที่จะให ้ผู ้ อ่ืนเห็นว ่าตนมี 
ความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ ต้องการได้รับ 
ความยกย่องนับถือจากผู ้อ่ืน และความต้องการที่จะ 
รู้จักตนเอง ตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาตามศักยภาพ
ของตน (Need for Self-Actualization) เป็นความ
ต้องการท่ีจะรู ้จักตนเองที่แท้จริง ยอมรับทั้งส่วนดี 

ส่วนเสียของตน ที่ส�าคัญคือ การมีสติที่จะยอมรับว่าตน 
ใช ้กลไกในป้องกันตนในการปรับตัวและพยายาม 
ที่จะเลิกใช้ เปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกับความจริงของ
ชีวิต (Kowtrakul, 2013)
 ความต้องการแต่ละข้ันนั้นเรียงจากความ
ต้องการจากขั้นต�่าไปสู ่ความต้องการขั้นสูงสุดนั้น 
จะต้องได้รับการตอบสนองตลอดชีวิต (Kearney &  
Trull, 2012) โดยแต่ละขั้นที่ได ้รับการตอบสนอง
แล้วก็จะพัฒนาไปสู่ความต้องการขั้นอื่นต่อไป ทฤษฎ ี
ของมาสโลว์ (Maslow) เน้นว่า หากความต้องการเหล่านี้ 
ได้รับการตอบสนอง สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี 
ความสุข แต่ในความเป็นจริง บางครั้งอาจมีอุปสรรค 
ที่ท�าให้ไม ่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี ้
ได้ทั้งหมด เกิดความไม่สบายใจกลายเป็นความเครียด 
คับข้องใจ จึงเป็นสาเหตุให้บุคคลที่มีความต้องการ 
พิเศษต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อให้เกิดความยืดหยุ ่น 
ในการด�าเนินชีวิต 

การปรับตัว
 การด�ารงชีวิตในสังคมของบุคคลที่มีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษ อาจต้องพบทั้งในสถานการณ์ที่ 
พึงพอใจและความตึงเครียดต่างๆ การปรับตัวเป็น 
วิธีการที่จะหาวิธีลดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ 
เพือ่รกัษาความมัน่คงของบคุคล ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย 
จิตใจและสังคม 
 1. ความหมายของการปรับตัว 
 Rathus and Nevid (1980) ให้ความหมาย
ของการปรับตัวว่า เป็นพฤติกรรมที่บุคคลใช้ตอบโต้ 
ต่อสภาพความเครียด โดยช่วยให้บุคคลได้ใช้ตอบสนอง
ความต้องการของตนและสิ่งแวดล้อม
 Srisongkarm, Ratanasanya, Pothpattan-
apon and Thepprasit (2006) กล่าวถึงการปรับตัว 
ว่าเป็นความพยายามของบุคคลในการที่จะหาวิธีลด
สภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ซ่ึงเกิดจากความ 
ไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ตนหรือสังคมแวดล้อม คาดหวัง  
ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อม
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 Wongsawan and Wongsawan (2008)  
กล่าวว่า การปรับตัว คือ สถานะแห่งความสัมพันธ ์
อนักลมกลนืระหว่างบคุคลกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม 
เป็นความพยายามที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อรักษาความมั่นคงของตน  
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม
 ดังน้ัน การปรับตัว (Adjustment) จึงเป็น
พฤติกรรมที่บุคคลในการท่ีจะหาวิธีลดสภาวะความ   
ตึงเครียดทางอารมณ์ เพื่อรักษาความมั่นคงของตน  
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม
 2. จุดมุ่งหมายของการปรับตัว
 การปรับตัวได ้มีผู ้อธิบายจุดมุ ่งหมายไว ้ดัง 
ต่อไปนี้
 Suwanasang (1990) กล่าวว่า การปรับตัวมี 
จดุมุง่หมายส�าคญั 2 ประการคอื การปรบัตวัเพือ่เอาชนะ
ปัญหาเพื่อถ่วงดุลสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ และการปรับ
ตัวเพ่ือให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเมื่อไม่สามารถ
เอาชนะได้ จึงปรับตนเองให้สอดคล้องตามสิ่งแวดล้อม
และปัญหานั้น เพื่อรักษาสมดุลนั้น
 Srisongkarm, Ratanasanya, Pothpattan-
apon and Thepprasit (2006) กล่าวว่า การปรับตัว 
นั้นเพื่อให้มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต หากบุคคล
ไม่สามารถปรับหรือลดความกดดันทางจิตใจนี้ให้หมด
ไปได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอาจท�าให้บุคคลนี้เกิดปัญหา 
ทางสุขภาพจิตตามมาได้
 Panprecha (2008) กล่าวถึง จุดมุ ่งหมาย 
ที่ท�าให้เกิดการปรับตัว 2 ประการคือ จากสิ่งเร้าภายใน 
เป็นความต้องการทางใจซ่ึงมีอยู ่ใน ตัวบุคคล ได้แก่  
ความรัก ความอบอุ ่น ท�าให้บุคคลต้องมีการปรับตัว 
เพ่ือไปสู ่เป้าหมายที่ต้องการ และประการที่สอง คือ  
สิ่งเร้าภายนอก เป็นความต้องการของสังคมและสภาพ
แวดล้อมซึ่งได้แก่ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา
กฎระเบียบของสังคม ท�าให้บุคคลต้องปรับตัวเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการต่างๆ และอยู ่ได ้โดยไม่ม ี
ความกดดันทางจิตใจ
 แม้ว่าการปรับตัวจะมีเป้าหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น เพื่อการมีชีวิตรอดหรือเพื่อความมีคุณค่า 

ในตนเองแต่จุดมุ ่งหมายสูงสุดในการปรับตัวก็เพื่อ 
ความสุขของบุคคลผู ้นั้นนั่นเอง (Wongsawan &  
Wongsawan, 2008)
 จากที่กล่าวมา จุดมุ ่งหมายของการปรับตัว 
ก็คือ การที่บุคคลนั้นพยายามเอาชนะต่อสิ่งที่เป็นปัญหา
หรืออุปสรรคของตน หากไม่บรรลุก็ต้องเสาะแสวงหา 
วิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเพื่อลดความกดดันทางจิตใจ 
อันจะช่วยให้ตนเองด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
 3. กระบวนการปรับตัว
 Sukphotharom and Kesabutr (2010)  
ได้กล่าวถึงกระบวนการปรับตัวว่า ประกอบด้วย 2 
ลักษณะ ดังนี้
 1. การปรับตัวท่ีสมบูรณ์หรือการปรับตัวแบบ
บูรณาการ (Integrating Adjustment) เป็นลักษณะ
การปรับตัวเม่ือเผชิญกับสภาพปัญหาหรืออุปสรรค แล้ว
สามารถแก้ไขปัญหาหรือขจัดอุปสรรคนั้นได้การปรับ
ตัวลักษณะนี้ บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้รับ
การแก้ไขจนเสร็จส้ิน หากแต่บุคคลท่ีเผชิญกับปัญหา
สามารถยอมรบัสภาพปัญหาและท�าใจได้พร้อมปรบัสภาพ 
ความคิดความรู้สึกนั้นได้ การปรับตัวของแต่ละบุคคล 
โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ ตามแบบบุคลิกภาพของตนดังนี้
 1. การสู้ คือ วิธีระบายความคับข้องใจแบบ
ไม่ยอมแพ้ สร้างพลังเพื่อเผชิญหน้า แสดงออกได้ทั้งใน
ทางสร้างสรรค์และท�าลาย เช่น การพูดระบายความรู้สึก 
การหัวเราะ การคิดทบทวนพยายามเอาชนะโดยเพิ่ม
ความพยายามมากขึน้ สูท้างท�าลาย หรอืแสดงพฤตกิรรม
ก้าวร้าวรุกรานด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น  
 2. การหนี เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ 
ที่ท�าให้เกิดความคับข้องใจต่างๆ เช ่น การเลิกล้ม 
ความสนใจ หลีกหนีไปให้พ้น เลี่ยงไม่พูดเรื่องนั้น เป็นต้น 
 3. การประนีประนอม การรอมชอมเป็นการ
พบกันครึ่งทาง ผู้ใช้จะใช้วิธีพิจารณาใหม่ คิดใหม่ ตั้ง 
เป้าหมายใหม่ เปลี่ยนวิธีการใหม่ 
 อย ่างไรก็ตามรูปแบบการแก ้ป ัญหาทั้ง 3 
ลักษณะที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นไม่มีวิธีใดดีที่สุด แต่ที่
ส�าคัญที่สุดคือ เกือบทุกวิธีย่อมน�าไปสู่การผ่อนคลาย
ความเครียดหรือความวิตกกังวล โดยผู้ใช้จะต้องเลือก
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ให้เหมาะกับเวลา สถานที่และบุคคล (Wongsawan 
& Wongsawan, 2008) โดยมีจุดประสงค์ว่าบุคคล
ต้องการอยูใ่นสภาวะสมดลุระหว่างตนเองกบัสิง่แวดล้อม 
หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพล
เหนือจติใจมนษุย์ แต่ในบางกรณมีนษุย์กส็ามารถเอาชนะ
สิ่งแวดล้อมหรือปัญหานั้นได้ (Suwanasang, 1990)
 2. การปรบัตวัแบบไม่สมบรูณ์ หรือการปรบัตวั 
แบบไม่บูรณาการ (Non-integrative Adjustment) 
เป็นการปรับตัวท่ีบุคคลไม่สามารถเผชิญกับปัญหาหรือ
ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ บางครั้งบุคคลพอจะมีวิธี 
คลายความตึงเครียดลงได้บ้างแต่ยังคงมีความไม่สบายใจ 
หลงเหลอือยู ่การปรบัตวัแบบนีย้งัคงมคีวามทกุข์ค้างคาใจ 
ถอืเป็นการปรับตวัทีไ่ม่สมบรูณ์จงึจ�าเป็นต้องอาศยั กลไก
ป้องกันตนเอง (Defense Mechanisms) มาใช้เพื่อช่วย
ผ่อนคลายหรือลดความตึงเครียด  
 จากท่ีกล่าวมาจะเหน็ได้ว่า กระบวนการปรับตวั 
ประกอบด้วย การปรับตัวที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลลดความวิตกกังวลหรือสภาพ
อดึอดัคบัข้องใจ จากสภาพการณ์ทีเ่ผชญิอยูโ่ดยใช้วธิกีาร
ที่บุคคลนั้นเชื่อว่าจะท�าให้ตนอยู่ภาวะสมดุลกับสภาพ
แวดล้อมนั้น

อุปสรรคในการปรับตัวของบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ
 ในการปรับตัวต่อสภาพความบกพร่องของ
บคุคลทีม่คีวามต้องการพเิศษนัน้ อาจจ�าแนกปัจจยัทีเ่ป็น
อุปสรรค 3 ด้าน ได้แก่ สภาพความบกพร่อง ครอบครัว
และสิ่งแวดล้อม
 1. ปัจจัยด้านสภาพความบกพร่อง
 ถ้าบุคคลมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บ สุขภาพจิตก็จะดีด้วย แต่หากมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
หรือเรื้อรัง มีความพิการทางกาย ก็จะมีผลต่อพัฒนาการ
ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (Wongsawan 
& Wongsawan, 2008) การท่ีเด็กจะสามารถพัฒนา 
ทักษะได้ดีหรือไม่นั้น สิ่งที่ เป ็นองค์ประกอบส�าคัญ 
อีกประการหนึ่ง ก็คือ ความบกพร่องหรือความพิการ
ของเด็กนั่นเอง ในเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 

บางประเภท เช่น เด็กที่บกพร่องทางการเห็น เด็กเหล่านี ้
ไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญา แต่การเรียนรู้นั้น  
อาจเป็นไปได้ล่าช้าที่เป็นผลสืบเนื่องจาก สภาพการมอง
ไม่เห็นของเด็ก เช่น การสอนขนาดเล็ก ใหญ่ เด็กต้อง 
ได้รับการสอนโดยใช้สื่อที่ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
มากกว่า การสอนโดยการบอกเล่าด ้วยวาจาเพียง 
อย่างเดียว 
 ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ม ี
ข้อจ�ากัดทางด้านภาษาและการฟัง ท�าให้การแปลความ
และความเข้าใจต่างๆ อาจผิดเพี้ยนหรือคลาดเคล่ือน
ไปจากสิ่งที่บุคคลทั่วไปต้องการสื่อสาร และอาจท�าให้
สัมพันธภาพระหว่างคนปกติกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเกิดปัญหาข้ึนได้ บางรายอาจเกิดความรู้สึก หดหู่ 
ท้อแท้ สอดคล้องกับ Niyomtham (2001) พบว่าปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)  
ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือระดับการ
ได้ยิน นั่นคือ ยิ่งสูญเสียระดับการได้ยินมากเท่าใด ก็ยิ่ง
รู้สึกหมดคุณค่าในตนเองเท่านั้น ดังนั้น ปัจจัยด้านสภาพ
ความพิการหรือความบกพร่องนี้มีอิทธิพลต่อการปรับตัว
ด้านต่างๆ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย 
 2. ปัจจัยด้านครอบครัว
 Holroyd (2003) รายงานถึงบทบาทในการ
ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษในครอบครัว 
ชาวฮ่องกงว่า หน้าที่ส่วนใหญ่เป็นของมารดา ส่วนบิดา 
จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธต่อหน้าที่ในการดูแลบุตรที่ม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เนื่องจากความอับอาย การที ่
บุตรเกิดมามีสภาพความพิการเป็นความผิดของฝ่าย
มารดาหรอืครอบครวัของฝ่ายมารดาทีไ่ด้ท�าสิง่ทีเ่ป็นบาป 
ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่มารดาจะต้องรับบทบาท
ในการดูแลบุตรที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษเพื่อชดใช้
บาปที่ได้กระท�า 
 ความรู้สึกอับอายของครอบครัวที่มีสมาชิกเป็น
คนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ไม่ว่าครอบครัวเหล่านี้
จะมีฐานะทางเศรษฐกจิดหีรือไม่ก็ตาม Namsiripongpan 
(1996) กล่าวว่า ครอบครัวมักไม่ยอมรับความเป็นจริง
ในสภาพพฤติกรรมที่ผิดปกติของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพเิศษ อกีทัง้มกัมไิด้อบรมให้เดก็หรอืบคุคลเหล่านี้ 
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ให้ท�างานบ้านหรือดูแลตนเองให้เหมาะสมเหมือน
ครอบครัวเหมือนบุคคลทั่วไป ท�าให้เด็กเหล่านี้ ไม่อาจ
รับผิดชอบในเรื่องงานบ้านได้ดีเท่าท่ีควร เมื่อต้องเติบโต
และมีชีวิตโดยล�าพังท�าให้ไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการปรับตัวกับบุคคล 
ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมด้วย
 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 การด�ารงชวิีตของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษในสังคมพบว่ามีอุปสรรคที่ขัดขวางให้บุคคลเหล่านี้ 
ต้องประสบกับความคับข้องใจจนน�าไปสู ่ปัญหาการ 
ปรับตัว ได้แก่
 โอกาสในการเข้าร ่วมกิจกรรมสันทนาการ 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประเภทหูหนวกใน
กรุงเทพมหานคร (Srion & Tettim, 2002) พบว่าคน 
หูหนวกใช้เวลาในวันหยุดด้วยการชมภาพยนตร์เพียง 
ร้อยละ 4.2 ซ่ึงถือว่าน้อยมาก ผลที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ได้ผลิตภาพยนตร์ที่มี
เน้ือหาของคนหูหนวก หรืออาจเป็นเพราะว่าภาพยนตร์ 
ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นสื่อของคนหูหนวก ดังนั้น 
การเข้าสู่สังคมหรือการยอมรับ ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ
เท่าที่ควร
 ด้านข้อมูลของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษนั้น พบว่าขาดการท�าสถิติและข้อมูลเก่ียวกับ
จ�านวนบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษท่ีแน่นอน 
รวมถึงการเน้นการช่วยเหลือตามหลักการมากกว่า 
สภาพความต้องการที่แท้จริง Prongsantia (2014) ได้
กล่าวว่า นักศึกษาที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่จะ 
ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุนนักศึกษา
พกิารในระดบัอดุมศกึษา (Disability Support Service :  
DSS) จะต้องได้รับการระบุตามหลักเกณฑ์ และมี 
บัตรประจ�าตัวพิการ ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าว อาจเป็น 
อุปสรรคต ่อการให ้ความช ่วยเหลือนักศึกษาที่มี 
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษท่ีไม่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการ 
การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก ส่วนใหญ่จัดให้
ส�าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องเด่นชัด เช่น บกพร่อง
ทางการเหน็ บกพร่องทางการได้ยนิ บกพร่องทางร่างกาย

และการเคลื่อนไหว และออทิสติก อันเป็นการช่วยเหลือ
ที่จ�ากัด จึงพบว่า นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ยังไม่ขอรับการบริการเม่ือเทียบกับความพิการ
ประเภทอื่นๆ รวมถึงการรวบรวมสถิติส�าหรับจ�านวน
รวมของนักศึกษาพิการแต่ละประเภทพิการที่ไม่ชัดเจน 
ในการวางแผนช่วยเหลอืสอดคล้องกบั Sirithongthaworn  
(2013) ที่ เห็นว ่าคนส่วนใหญ่จะให้การช ่วยเหลือ
เฉพาะความพิการที่เห็นเด่นชัด ส่วนสภาพความพิการ 
บางประเภทที่เห็นไม่เด่นชัดนี้ อาจเป็นอุปสรรคในการ 
ที่ท�าให้การช่วยเหลือบุคคลพิการเหล่านี้ถูกละเลย 
จนให้การพัฒนาบุคคลพิการเป็นไปอย่างล่าช้า 
 ในวัฒนธรรมไทยนั้น นิยมที่จะบริจาคเงินให้แก่
บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษหรือองค์กรการกุศล 
โดยเข้าใจว่าเป็นการสงเคราะห์บุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษแนวคิดดังกล่าวเป็นการปิดกั้นโอกาสในการ 
มีความส่วนร่วมในสังคมของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษ (Japan International Cooperation 
Agency, 2002) ซึ่งสอดคล้องกับ Namsiripongpan 
(1996) ทีก่ล่าวถงึทศันคตใินทางลบต่อการจ้างงานบคุคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษว่า นายจ้างส่วนใหญ่ 
มักไม่รับเข้าท�างาน มักถูกเพ่ือนร่วมงานเอาเปรียบและ
กลั่นแกล้ง ขาดแคลนสถาบันในการฝึกอาชีพแก่บุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษอีกทั้งไม่มีสถาบันให้การ
รับรองบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่มีความรู้ 
และความช�านาญยิง่ไปกว่านัน้ ความคาดหวงัในระดบัต�า่
ต่อความสามารถของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ 
เช่น คนที่บกพร่องทางการเห็นไม่สามารถเดินทางไปไหน
มาได้โดยล�าพัง ทั้งที่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้หากได้รับการ
ฝึกให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแล้ว พวกเขาก็สามารถ
ด�ารงชีวิตอิสระได้ 
 การด�ารงชวิีตของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษที่จ�าเป็นจะต้องมีการติดต่อกับผู้คนในสังคมและ
หน่วยงานต่างๆ นัน้ Chareansilp (2009) พบว่าพวกเขา 
มักจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและแตกต่างจาก 
คนทั่วไปอยู่เสมอ เช่น การใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อคนทั่วไปอย่างหนึ่ง แต่กลับ 
ปฏิบั ติ ต ่ อบุคคลที่ มี ความต ้องการจ� า เป ็นพิ เศษ 
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อีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พเิศษมกัจะถูกกีดกันออกไปจากการใช้สทิธติามกฎหมาย 
เช่น การปฏิเสธไม่รับบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษเข้าท�างานเพราะเหตุสภาพทางกาย การถูกเอารัด  
เอาเปรียบในการท�างาน เป็นต้น 
 จากตัวอย่างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง
สภาพความพิการท่ียกตัวอย่างมานี้ เป็นสาเหตุหนึ่ง 
ที่ เป ็นเงื่อนไขในการจ�ากัดความสามารถของบุคคล 
ในการได ้ รับโอกาสทางการศึกษาอีกด ้วย ส�าหรับ
ประเทศไทยนัน้ แนวคดิทางด้านการจดัการศกึษาส�าหรบั
บคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ เริม่จากการให้โอกาส 
แก่บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษในการเรียน 
ร่วมกับคนปกติ หากแต่มีแนวคิดตามวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง 
คือ การสงเคราะห์ จึงท�าให้การจัดการศึกษาส่วนใหญ่ 
เน้นท่ีการให้ความช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์ ด้วย
เหตุผลที่ว ่า บุคคลที่มีความต ้องการจ�าเป ็นพิเศษ 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือมีความสามารถ 
ที่จ�ากัด อาจต้องใช้เวลาในปรับเปลี่ยนแนวคิดจากในการ
ช่วยเหลือเป็นการอ�านวยความสะดวก เพ่ือให้สามารถ
เรยีนรูไ้ด้อย่างเต็มศกัยภาพเช่นเดียวกบัคนอืน่ๆ ในสงัคม 
(Prongsantia, 2014)

ลักษณะของเด็กหรือบุคคลที่สามารถปรับตัวต่อ
ความพิการได้
 บุคคลที่ปรับตัวได้ หมายถึงบุคคลที่สามารถ 
แก้ปัญหาได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถรักและภาคภูมิใจในตนเอง ไม ่มีความคับ
ข้องใจ หรือมีความวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม หากสภาพ
ความเครยีดหรอืปัญหาไม่มคีวามรุนแรงมากนัก บคุคลนัน้
อาจแสดงพฤติกรรมวุ่นวายใจหรือไม่พอใจ เมื่อทุกอย่าง
คลี่คลายลง บุคคลนั้นก็จะค่อยคลายความเครียดและ 
ลืมเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่หากพฤติกรรมผิดปกต ิ
เ กิดขึ้ น เป ็นระยะเวลานาน ก็อาจส ่ งผลให ้ เ กิด 
ความบกพร่องทางจิตและส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพได้ 
(Wongsawan & Wongsawan, 2008) 
 Tantipalachiwa (2003) กล่าวว่า การปรับตัว
ของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษนัน้ ต้องดจูากผล

รวมของการปรับตัวในด้านต่างๆ ที่ส�าคัญ 4 ด้าน คือ
 1. การปรับตัวด้านจิตใจ 
 เมื่อบุคคลที่ มีความต ้องการจ�าเป ็นพิ เศษ 
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความพิการแล้ว ก็จะปรับตัว
เข้าสู่สมดุลของจิตใจด้วยการยอมรับและปรับตัวได้ โดย
พยายามไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ มีการ 
ปรับตัวทางความคิด อารมณ์และเหตุผลให้เหมาะ 
กับวัย และอยู่ในโลกของความเป็นจริง มีก�าลังใจและ
ยอมรับกับสภาพความพิการ มีความคิดสร้างสรรค์ 
พอสมควร มีความม่ันใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
มีอารมณ์มั่นคง มีความสามารถที่รับฟังเข้าใจและเห็นใจ
ผู้อ่ืนโดยมิได้ค�านึงถึงแต่ตนเองเท่านั้น บุคคลที่ปรับตัว
ได้ จะรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า นั่นคือ รู ้สึกดีกับตนเอง 
และความสามารถที่จะท�าหน้าที่ให้แก่สังคมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ คนที่ปรับตัวได้ดีจะมีความรู้สึกที่สมบูรณ์
และสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ประจ�าวันได้เท่ากับคนทั่วไป (Tanawatthana, 1996)
 2. การปรับตัวด้านการช่วยเหลือตนเอง
 การปรับตัวของบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษควรเป็นไปในลักษณะที่พยายามช่วยเหลือตนเอง
ให้ได้อย่างน้อยในด้านภารกิจในชีวิตประจ�าวัน เช่น  
สุขอนามัยส่วนบุคคล การหุงหาอาหาร การรับประทาน
อาหาร เป็นต้น ท้ังนี้ต้องดูว่า ความบกพร่องนั้นจะเป็น
อุปสรรคต่อการช่วยเหลือตนเองเพียงใด โดยต้องดู 
ที่เจตนาหรือความพยายามเป็นประการส�าคัญ บุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ปรับตัวได้ จะพยายาม 
ใช้อวัยวะส่วนที่ยังมีอยู ่ท้ังหมดให้เป็นประโยชน์หรือ
ชดเชยกับส่วนที่เสียไป 
 นอกจากนี้  การจะพิจารณาว ่าบุคคลที่ม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษยังต้องปรับตัวด้านการ 
ช่วยเหลือตนเองหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาในด้านการ 
อยู่ตามล�าพังของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ได้นานพอสมควร สามารถด�ารงชีวิตในอย่างอิสระ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความบกพร่องของเขา ในบางกรณี
เหตุผลของการช่วยเหลือตนเองของบุคคลที่มีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษ ต้องการรู ้สึกถึงความสามารถ 
ของตน บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษเลือกที่จะ
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ขับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยมีแรงจูงใจจากท่ีคิดว่าตนเอง 
ยังมีคุณค่า มีความสามารถด�ารงชีวิตเหมือนคนปกติได้ 
(Chayapong, 2013)
 3. การปรับตัวด้านการงาน
  บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ปรับ 
ตัวได้ มักพยายามคงสภาพการงานหรือการเรียนของตน
ไว้ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ความบกพร่องแต่ละอย่าง 
อาจเป็นอุปสรรคต่อการงานหรือการเรียนไม่เท่ากัน 
บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษอาจจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือลักษณะของงานให ้
เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน โดยไม่ควรคิดเลิก 
ท�าทุกส่ิงทุกอย่างโดยเด็ดขาด ตราบเท่าที่ยังมีความ
สามารถที่จะท�างานบางอย่างให้เป็นประโยชน์ได้ บุคคล
ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษทางกายยงัสามารถใช้สมอง
หรือความรู้ของตนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้เสมอ
 Thongsoontorn (2012) เสนอแนะให ้
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการท�างานร่วมกับบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อให้การปรับตัวทาง
สังคมด้วยการใช้สื่อ โดยเฉพาะโทรทัศน์ ในการส่งเสริม
และให้ความรู ้แก่ประชาชนคนท�างานในหน่วยงาน 
ต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษได้แก่ ความสามารถและข้อจ�ากัด สามารถ
ปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
 นอกจากนี้แล้วรัฐบาลควรมีบทบาทในการ
สนับสนนุการมงีานท�าของบณัฑติทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษ ด้วยการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการจ้างคนท่ีม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ สนับสนุนสิทธิพิเศษ เพื่อ 
เป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานรับบัณฑิตท่ีมีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษเข้าท�างาน เช่น ลดหย่อนภาษี หรือให้เงิน
อุดหนุนทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งเป้าหมายการมีงานท�า
ของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เช่น ปีละ 30% 
ของบณัฑติทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ (Sungpreeda, 
2014) 
 4. การปรับตัวด้านสังคม
 บคุคลท่ีมคีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษควรจะต้อง 
ปรับตนเองให้มีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนตามสมควร  

มีการไปมาหาสู่ ร่วมกิจกรรม มีการพักผ่อนหย่อนใจ 
สังสรรค์กับบุคคลอื่น บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พเิศษควรคงสภาพกจิกรรมนอกบ้านทีเ่คยมไีว้ตามสมควร 
เช่น ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน การดูมหรสพ หรือ
เล่นกีฬาที่ยังเล่นได้ นอกจากน้ีแล้ว Kudsee (2009)  
ได้อธบิายเพิม่เตมิว่า การสนบัสนนุทางสงัคม การยอมรบั
และเห็นคุณค่า และการสนับสนุนในรูปของเงิน ส่ิงของ 
และบริการจากเพื่อน เพื่อนบ้าน องค์กร จะท�าให้บุคคล
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และเป็นทีย่อมรบัในสงัคม และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ทั้งทางด้านจิตใจ อาชีพ และสังคมได้ ซ่ึงจะน�าไปสู่การ 
พึ่งตนเองต่อไป
 การช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิ เศษ คือการสนับสนุนให ้บุคคลเหล ่านี้สามารถ 
ช่วยตนเองได้ ยอมรับสภาพและใช้ชีวิตอยู ่ในสังคม 
ได้อย่างปกติ บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ที่สามารถปรับตัวได้ จะมีภาวะจิตใจที่ม่ันคงและยอมรับ
ความพิการที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้มากที่สุดตามข้อจ�ากัดที่มีอยู่  การพิจาณาว่าบุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษมีการปรับตัวได้นั้น ต้อง
มองถึงในภาพรวมจะไม่แยกด้านใดด้านไหนออกจากกัน 

การส่งเสริมและช่วยเหลือให้การปรับตัวประสบ
ความส�าเร็จ
  การส ่งเสริมและช ่วยเหลือให ้การปรับตัว 
ของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษจ�าเป็นต้อง 
อาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
ให้ประสบผลส�าเร็จ (Sukhothaithammathirat  
Open University, 1991) ดังนี้
 1. ครอบครัว
 ครอบครัวนับเป็นหน่วยแรกสุดของสังคมที่มี
บทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิและช่วยเหลอืให้การปรบัตวั
ของเด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษประสบ
ความส�าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางต่อไปนี้
 1.1  เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องการด�ารงชีวิต
เช่นเดียวกับเด็กปกติ เช่น ดูแลเอาใจใส่ ความรัก ความ
เมตตา เล้ียงดูอย่างเด็กปกติ จะท�าให้เด็กเหล่านี้ไม่มี
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ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจภายหลัง การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความบกพร่องของเด็กเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจและยอมรับสภาพของเด็ก รวมถึง
หาทางช่วยเหลือเด็กได้ถูกต้อง ซึ่งท�าได้โดยการพูดคุย
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
 1.2  ครอบครวัควรพาเดก็ออกสูส่งัคม แนะน�า
พี่น้อง ญาติ เพื่อนๆ ให้รู้จักเด็กและความต้องการจ�าเป็น
พิเศษของเขา และควรพาออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เขา
ได้รู้จักช่วยตนเอง และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
  1.3  การฝ ึกหัดในการท�ากิจกรรมต ่างๆ 
ควรเริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายๆ ก่อนเพื่อให้เด็กเกิดความ 
ภาคภูมิใจและเป็นแรงจูงใจในการท�ากิจกรรมต่างๆ  
ที่ยากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเอง ท�าบ่อยๆ ซ�้าๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
ควรฝึกหัดเด็ก อย่างสม�่าเสมอและด้วยอารมณ์มั่นคง
 1.4  พ่อ แม่ ผูป้กครอง ควรให้ความร่วมมอืกับ
ทีมผู้รักษา เมื่อได้รับค�าแนะน�าวิธีการบ�าบัดอย่างง่ายๆ 
ควรน�าไปปฏบิตักิบัเดก็ทีบ้่าน สงัเกตการเปลีย่นแปลงของ
เดก็อย่างสม�า่เสมอเมือ่มปัีญหาหรอือาจมปัีญหาเกดิข้ึนให้
ปรกึษาผู้เชีย่วชาญ เพือ่ให้การแก้ไขได้อย่างทนัเหตกุารณ์
และถูกต้องต่อไป
 1.5  สอนให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษยอมรับความบกพร่องของตนเอง เพราะจะท�าให้
เขาเหล่านัน้ยอมรบัข้อจ�ากดัของตนเอง ท�าให้การปรบัตวั
ต่อสภาพความบกพร่องเป็นไปได้ง่ายขึน้และเป็นไปในทาง 
ที่เหมาะสม
 จากแนวทางท่ีกล่าวมา ครอบครัวมีส่วนส�าคัญ
ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษให้
สามารถปรับตัวได้อย่างประสบความส�าเร็จ อาจเริ่มจาก
การที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องท�าความเข้าใจ ศึกษา
เก่ียวกับสาเหตุและยอมรับถึงสภาพความบกพร่อง ให้
ความรกัความเอาใจใส่เฉกเช่นเดก็ปกต ิตลอดจนแสวงหา
วธีิการสนับสนุนให้เดก็หรอืบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพ 
 2. สถานศึกษา
 หน่วยงานด้านสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา  
ควรปฏิบัติหรือมีแนวทางท่ีส่งเสริมให้บุคคลท่ีมีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษปรับตัวได้ ดังนี้ 
 2.1  เป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกนัของบคุคล
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษกับคนปกติ เช่น จัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนร่วมหรือเรียนรวม เพื่อให้สังคม
ได้เห็นความส�าคัญของการเปิดโอกาสให้คนพิการในการ
มีส่วนร่วมในสังคมคนปกติ ให้การอบรมให้แก่ผู้ปกครอง
หรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ปรับตัวและ
เข้าใจตนเอง สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2.2  เม่ือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ
มาเรียนรวมกับคนปกติแล้วควรจัดบริการสนับสนุนให้  
ตวัอย่างเช่น ในระดบัมหาวทิยาลยั จะมหีน่วยงานบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการหรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS มาจาก 
ค�าภาษาอังกฤษว่า Disability Support Services ซึ่ง 
บริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของ 
แต่ละความพิการและความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษา 
(Utthayotha, 2013) ตัวอย่างเช่น บริการที่จัดให้
แก่นักศึกษาบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง  
จดัท�าเอกสารเบรลล์ จดัท�าสือ่ภาพนนู บนัทึก และส�าเนา
เทปบันทึกเสียงการเรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอ�านวยความ
สะดวก ให้ค�าปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่ม จัดหาหอพัก 
ที่จอดรถส�าหรับคนพิการ ฯลฯ (Centre of Human 
Development and Person with Disabilities, 2009)
 2.3  เน้นที่ความสามารถ ค�านึงสภาพและ 
ความแตกต่างระหว่างบคุคล ตวัอย่างเช่น ระดบัอดุมศกึษา  
อาจารย์ต้องท�าความรู ้จักนักศึกษาที่จะสอนให้ทั่วถึง 
ตรวจสอบว่ามีนักศึกษาที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ในห้องเรียนหรือไม่ และเตรียมแบบการสอน (Teaching 
Style) เพื่อให้เหมาะกับนักศึกษา หรือปรับกิจกรรม 
บางส่วนในรายวิชา การจัดท�าสื่อการสอนควรค�านึง 
ผู ้เรียน ไม่ว ่าจะเป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาที่มี 
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เช่น จัดท�าวิดีโอเทป หรือ 
เพาเวอร์พอยท์ประกอบเสยีงและตวัหนงัสอืก�ากบั เป็นต้น
 2.4  ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายนอกกับนักเรียน ที่มี 
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ความต้องการจ�าเป็นพเิศษ เช่น อาจมกีจิกรรมนนัทนาการ
ร่วมกัน การเข้าค่ายศิลปะเพื่อให้คนปกติและบุคคลที่มี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
 2.5  ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่า  
บทบาทของผู้บริหารมีส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้บุคคลที่
มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษประสบความส�าเร็จและ 
ส ่งผลต ่อการปรับตัวที่ เหมาะสม (Sukbunpant  
Arthur-Kelly, & Dempsy, 2013) ผูบ้รหิารควรให้ความ
ส�าคัญด้วยการจัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานของตน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการศึกษาพิเศษ การสอน
และการดูแลเด็กเหล่านี้
 สถานศึกษานับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะช่วย 
ส่งเสริมให้เด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองให้ทกัษะในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านวชิาการหรอืการปรบัตวัอยูร่่วมกับบคุคล
อ่ืน ดังนั้นการสนับสนุนทั้งทางด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ตลอดจนบริการทางการศึกษา จะชว่ยให้การปรับตัวของ
เด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษเป็นไปด้วย
ความสะดวกราบรื่นมากขึ้น
 3. หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน
 องค์กรหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการให ้
ความรู ้หรือข ่าวสารต ่างๆ มีบทบาทส�าคัญในการ 
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษได้ ตามแนวทางดังนี้
 3.1  ส่ือมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
มีบทบาทท่ีส�าคัญในการให้ความรู้ การบ�าบัด รักษา  
การฟื้นฟูสมรรถภาพ วิธีการช่วยเหลือ ตลอดจนแนะน�า
หน่วยงานให้บริการต่อบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษ เช่น ด้านการสร้างเสริมทัศนคติท่ีถูกต้อง ด้าน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษ
 3.2  สื่อมวลชนควรสนับสนุนให้สังคมไทย 
มองเห็นความส�าคัญของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษ การให้โอกาสบุคคลเหล่านี้ได้แสดงความสามารถ
ตามสื่อต่างๆ
 3.3  การทีส่ือ่มวลชนใช้ค�ารนุแรง เมือ่กล่าวถงึ 
บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ท�าความผิด ท�าให้

บุคคลเหล่านี้เกิดความท้อแท้และหมดก�าลังใจ ดังนั้น
สื่อมวลชนควรระมัดระวังการส่ือสารต่างๆ ที่เป็นการ
ตอกย�้าสภาพความบกพร่องหรือปมด้อยของบุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษต่อสาธารณชน
 อาจกล่าวได้ว ่า หน่วยงานด้านสื่อมวลขน  
มีบทบาทที่ส�าคัญในการให้ความรู ้ ตลอดจนทัศนคติ  
ทีถู่กต้องต่อบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษส่งผลการ
ปรับตัวของบุคคลเหล่านี้จะประสบความส�าเร็จ
 4. สถาบันทางศาสนา
 บทบาทของสถาบันศาสนา เป็นศูนย์รวมใน
การยึดเหนี่ยวจิตใจ และโน้มน้าวให้ประชาชนหันมา
บ�าเพญ็กศุลและช่วยเหลอืบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษในแนวทางที่ถูกต้อง โดยการด�าเนินตามแนวทาง  
(Sukhothammathirat Open University, 1991) ดังนี้
 4.1  เป ็นศูนย ์กลางพัฒนาและให้ความรู ้
ทางการศึกษาพิเศษ โดยให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง 
หรือ ให ้ความรู ้ ในการป ้องกันความพิการในเชิง
วิทยาศาสตร์มากกว่าหลักของความเชื่อที่กล่าวต่อกันมา 
 4.2  เทศนาสั่ งสอนอบรมสั่ งสอนเพื่อให ้
ประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต ่อบุคคลที่ มีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษ ให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ได้เป็นที่
ยอมรับและมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันสังคมของบุคคลปกติ
 4.3  ควรส่งเสริมให้บุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมท�าบุญกุศล
บ�าเพ็ญประโยชน์ตามแต่อัตภาพและฐานะ ซึ่งจะเป็น
แบบอย่างให้คนท่ัวไปได้เหน็ถึงการยอมรับบคุคลท่ีมีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
อาจสอนให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษรู ้จัก 
ช่วยเหลือชุมชนด้วยการเป็นผู ้ให้แทนที่จะเป็นผู ้รับ 
ด้วยความสงสารจากบุคคลทั่วไป เป็นการแสดงความ
สามารถของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษให้บคุคล
ทั่วไปได้เห็นและยอมรับในศักยภาพที่มี
 4.4  การช่วยเหลือให้บุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษใช้หลักการในศาสนาเพื่อการด�าเนินชีวิต  
โดยกระท�าตามค�าสอนต่างๆ เช่น การเจริญสติ สมาธิ 
พยายามท�าใจให้พอใจในส่ิงและสถานการณ์ต ่างๆ 
พยายามท�าใจให้มีเมตตา กรุณาให้อภัย พยายามขจัด
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ข้อมูลให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษทราบ  
ที่จอดรถส�าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ห้องน�้า/ห้องส้วมส�าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษควรเป็นแบบชักโครกเพราะสะดวกมากกว่า
 จากท่ีกล่าวมานั้น การส่งเสริมและช่วยเหลือ
ให้การปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
จ�าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก ่
ครอบครัว สถานศึกษา สื่อสารมวลชน องค์กรทาง
ศาสนา รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรไม่ควรมอบให้เป็นภาระหน้าที่
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรจะท�างานร่วมมือกันเพื่อการ
การปรับตัวของบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษนั้น
ประสบผลส�าเร็จอย่างยั่งยืน

บทสรุป
 การปรับตัวเป็นวิธีการที่จะหาวิธีลดสภาวะ
ความตึงเครียดทางอารมณ์ เพื่อรักษาความมั่นคง 
ของตน ทัง้ทางร่างกาย จิตใจและสงัคม โดยมจีดุมุง่หมาย 
เพื่อเอาชนะต่อสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคของตน  
รวมถึงเสาะแสวงหาวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเพ่ือลด
ความกดดันทางจิตใจอันจะช่วยให้ตนเองด�ารงชีวิต 
ได้อย่างปกติสุข อย่างไรก็ตาม อาจพบว่า อุปสรรค 
ในการปรับตัวของบุคคลที่ มีความต ้องการจ�าเป ็น 
พิเศษนั้น อาจเกิดจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านสภาพความบกพร่อง คือสภาพความพิการมากน้อย
ของบุคคลนั้น ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น การให้การ
สนับสนุนหรือละเลยต่อการดูแลบุคคลเหล่านี้ ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อบุคคลที่ม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ การพิจารณาว่า บุคคล 
ที่ มีความต ้องการจ�าเป ็นพิเศษสามารถปรับตัวได ้  
อาจพิจารณาได้จาก การปรับตัวด้านจิตใจ การปรับตัว 
ด้านการช่วยเหลือตนเอง การปรับตัวด้านการงาน  
และการปรับตัวด้านสังคม ทั้งนี้ ครอบครัว สถานศึกษา 
หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน สถาบันทางศาสนาและ 
การปรับสภาพแวดล้อม มีส่วนส่งเสริมและช่วยเหลือ
ให้การปรับตัวประสบความส�าเร็จ

ความขลาดกลัว หลักธรรมในการด�ารงชีวิต การรู้จัก 
ปล ่อยวางความทุกข ์ต ่อสภาพความไม ่พอใจจาก 
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษของตน
 สถาบันทางศาสนาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท 
ในการส่งเสริมสภาพจิตใจของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษให้มีความสุขสงบ ตลอดจนการอบรม 
กล่อมเกลาจิตใจของบุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงสภาพและ 
ข้อจ�ากัดของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษส่งผล
การปรับตัวของบุคคลเหล่านี้ให้ประสบความส�าเร็จ
 5. การปรับสภาพแวดล้อม
 Wongsawan and Wongsawan (2008)  
ได้เน้นว่า การช่วยให้บคุคลมสีขุภาพจติดสีามารถปรบัตวั
ได้นั้น ไม่อาจสนใจเฉพาะแต่เรื่องของบุคคลอย่างเดียว 
การจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
บุคคลก็นับว่ามีความส�าคัญด้วย ปัจจุบันได้มีแนวคิด 
ในเรื่องของ Universal Design (UD) ท่ีแปลเป็นภาษา
ไทยว่า การออกแบบเพื่อมวลชน หมายถึง การออกแบบ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเป็นสากล 
สามารถใช้ได้ส�าหรับทุกคน เช่น การออกแบบประตู  
โดยมีขนาดความสูง ความกว้าง ให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าออก
อย่างสะดวก แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนเป็น 
แนวคิดท่ีดี เพราะเป็นการเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน  
สมาชิกทุกคนได้อยู ่ร ่วมกันและยอมรับกันและกัน 
ท่ามกลางความหลากหลาย สังคมส่วนรวมมีหน้าที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบให้สมาชิกทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุขได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (National Office for 
Empowerment of Persons with Disabilities, 2007)
 ส�าหรับประเทศไทย การจัดสภาพแวดล้อม
ส�าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่เหมาะสม 
นั้น อาจพิจารณาจัดบริการหรือปรับสภาพแวดล้อม 
หรือสถานที่ ให ้ เหมาะสมและค�านึงถึงสภาพความ
บกพร่องไว้ (National Office for Empowerment of  
Persons with Disabilities, 2007) ดงันี ้การจดัทางลาด
ส�าหรับบริการผู้ที่ใช้รถเข็น มีเคาน์เตอร์ติดต่อท่ีบุคคล
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษสามารถเข้าถึงได้ มีคู่มือ 
เอกสาร ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นอักษรเบรลล์หรือส่ือเสียง 
เผยแพร่ มีป้ายอักษรอิเล็กทรอนิกส์ (อักษรวิ่ง) ที่แสดง
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 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเล็งเห็นถึงความส�าคัญของจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน จึงก�าหนดบทบาทหน้าที ่
ของผู้นิพนธ์ บรรณาธิการ และผู้ประเมินบทความ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
 1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่า ผลงานที่ส่งเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่าง 
  การส่งให้วารสารอื่นพิจารณา
 2. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานผลการวิจัยตามความเป็นจริงเท่านั้น
 3. ผู้นพินธ์ต้องอ้างองิผลงานของผูอ้ืน่ให้ถกูต้องตามหลกัการอ้างองิ ทัง้ในส่วนของรายการอ้างองิและการอ้างองิ 
  ในเนื้อหา
 4. ผู้นิพนธ์ต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้ครบถ้วน ได้แก่ แหล่งทุน (ถ้ามี) ผู้ร่วมนิพนธ์ (ที่ร่วม 
  ด�าเนินการจริง) รวมถึงกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการวิจัยหรือเผยแพร่ผลงาน
 5. ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุใน “ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ” อย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)
 1. บรรณาธกิารต้องไม่เปิดเผยข้อมลูของผูน้พินธ์และผู้ประเมินบทความให้แก่บคุคลอืน่ท่ีไม่เกีย่วข้อง โดยเฉพาะ 
        ในช่วงการประเมินบทความ
 2. บรรณาธิการต้องคัดเลือกบทความท่ีผ่านการประเมินแล้วมาตีพิมพ์ โดยพิจารณาตามความสอดคล้องกับ 
  นโยบายของวารสาร ความใหม่ ความส�าคัญ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับบทความอื่นๆ ในฉบับเดียวกัน
 3. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และผู้บริหาร ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 4. บรรณาธกิารต้องพจิารณาคณุภาพบทความ โดยเฉพาะการคดัลอกผลงาน  โดยต้องขอให้ผูน้พินธ์หลกัชีแ้จง 
  เพื่อประกอบการพิจารณาตีพิมพ์บทความนั้น

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ(Duties of Reviewers)
 1. ผู้ประเมนิต้องไม่เปิดเผยข้อมลูในบทความทีร่บัประเมินแก่บคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้อง โดยเฉพาะในช่วงการประเมนิ 
  บทความนั้น
 2. ผู้ประเมินต้องแจ้งบรรณาธิการให้ทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี) กับงานวิจัยหรือผู้นิพนธ์ เพื่อให้ 
  บรรณาธิการฯ พิจารณา หรือขอปฏิเสธการประเมินบทความ
 3. ผู้ประเมนิต้องประเมนิบทความตามหลักวชิาการ โดยใช้ความเช่ียวชาญทีมี่ในการให้ข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  กับบทความ และไม่ควรรับประเมินบทความที่ตนเองขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ
 4. หากผู้ประเมินตรวจพบความเหมือนหรือความซ�้าซ้อนของบทความที่ก�าลังประเมินกับผลงานวิชาการอื่น  
  จะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที  

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน (Publication Ethics)
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1. ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
 1.1 บทความวิจัย
 1.2 บทความวิชาการ
 1.3 บทวิจารณ์หนังสือ
 1.4 บทความปริทัศน์
 1.5 บทความแปล
2. ขอบเขตเนื้อหาบทความ 
 บทความท่ีจะน�ามาตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องเป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ฟื้นฟู บ�าบัด รักษา 
การให้การศึกษา การฝึกอาชีพ หรือการวิจัยในบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 2.1 คนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ได้แก่
  2.1.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
   - คนตาบอด
   - คนตาบอดบางส่วน หรือคนที่มีการเห็นเลือนราง
  2.1.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
   - คนหูหนวก
   - คนหูตึง
  2.1.3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  2.1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
   - บกพร่องทางระบบประสาท
   - บกพร่องทางกล้ามเนื้อและกระดูก
   - ไม่สมประกอบมาแต่ก�าเนิด
   - สภาพความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยโรคต่างๆ 
  2.1.5 บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
  2.1.6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
  2.1.7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
  2.1.8 บุคคลออทิสติก
  2.1.9 บุคคลพิการซ้อน
 2.2 บุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
  2.2.1 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ
  2.2.2 ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ถูกทอดทิ้ง
  2.2.3 ผู้ถูกทารุณกรรม
  2.2.4 ทารกคลอดก่อนก�าหนด

ข้อก�าหนดการตีพิมพ์
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1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งส่ีด้าน พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้าที่มุมบนขวา  
 จ�านวนหน้าของเนื้อหารวมตารางและรูปภาพไม่ต�่ากว่า 10 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้า 
2. ส่วนต้นของบทความ ประกอบด้วย 1) ชื่อเร่ืองใช้ตัวหนา 2) ชื่อผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) และ e-mail  
 address ใช้ตัวอักษรปกติ โดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่ส่วนต้นของบทคัดย่อภาษาไทยและ 
 ภาษาอังกฤษ 
3. ตัวอักษรในบทความ
 3.1 ส�าหรับบทความที่เป็นภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์ ระยะห่าง 1 บรรทัด  
  ตลอดบทความ ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค และศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้อักษร  
  TH SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์เช่นเดียวกัน
 3.2 ส�าหรับบทความที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 12 ระยะห่าง 1 บรรทัด  
  ตลอดบทความ และตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค
4. ส่วนของบทความ
 4.1 ส่วนของบทคัดย่อภาษาไทย ประกอบด้วยค�าว่า “บทคัดย่อ” กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวหนา และเนื้อหา 
  ของบทคัดย่อความยาวประมาณ 250 ค�า หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และค�าส�าคัญภาษาไทย 3-5 ค�า
 4.2 ส่วนของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยค�าว่า “Abstract” กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวหนา และ 
  เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250 ค�า หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และ 
  ค�าส�าคัญภาษาอังกฤษ 3-5 ค�า โดยบทคัดย่อภาษาอังกฤษควรมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย 
5. ส่วนของเนื้อหา 
 5.1 ส�าหรับบทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้
  1)  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา (Background and Significance of the Study)
  2) วัตถุประสงค์ (Purpose of the Study) 
  3) นิยามศัพท์ (Definition of Terms)
  4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
  5) วิธีด�าเนินการวิจัย (Research Methodology) ประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วม 
   วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6) ผลการวิจัย (Results) 
  7) อภิปรายและข้อเสนอแนะ (Discussion and Recommendation) 
  8) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี) 
  9) เอกสารอ้างอิง (References)
 5.2 ส�าหรับบทความวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้
  1) บทน�า (Introduction)  
  2) เนื้อเรื่อง (Body) โดยอาจแบ่งเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม 
  3) บทสรุป (Conclusion) 
  4) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี) 
  5) เอกสารอ้างอิง (References)

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน
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6. การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้การอ้างอิงรูปแบบ APA 6th  
 Edition (American Psychological Association style 6th Edition)
7. กรณีท่ีมีตาราง ก�าหนดหมายเลขตารางและชื่อตารางไว้ด้านบนตารางชิดขอบซ้าย และให้มีเฉพาะเส้นตาราง 
 แนวนอนเท่านั้น
8. กรณีที่มีภาพ ก�าหนดหมายเลขภาพและชื่อภาพไว้ใต้ภาพ โดยจัดภาพกึ่งกลางหน้ากระดาษ
9. บทความที่จะส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู ่ในระหว่างการเสนอ 
 เพื่อพิจารณาเผยแพร่ 
10. ในกรณทีีเ่ป็นบทความแปล ต้องได้รบัอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธิ ์โดยการขออนญุาตให้เป็นไปตามหลกัจรยิธรรม 
 สากล
11. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียง 
 ผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา กองจัดการ  
 และวิทยาลัยราชสุดา 
12. การตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขและตีพิมพ์ตามล�าดับก่อนหลัง 
 ตามความเหมาะสม 
13. เมื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้รับการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิให้ลงตีพิมพ์ ผู ้เขียนบทความ 
 จะต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารก่อนการตีพิมพ์

การส่งบทความ ส่งได้ตลอดปี ตามวิธีต่อไปนี้ 
 1. จัดท�าบทความต้นฉบับในรูปแบบ doc/docx และ pdf file ตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ  
 2. กรอกแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์  
 3. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยช�าระเงินค่าสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการช�าระเงิน
 4. ส่งไฟล์เอกสารในข้อ 1-3 ตามช่องทางต่อไปนี้ (โปรดเลือกช่องทางการส่งเอกสารเพียง 1ช่องทาง)
  4.1 ส่งไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยการ upload เข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูวารสาร ที ่https://www.tci-thaijo.org/ 
   index.php/RSjournal คลิก Register(ลงทะเบียน) และท�าการ Login(เข้าสู่ระบบ) เพื่อส่งไฟล์ 
   ผ่านระบบออนไลน์
  4.2 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ E-mail address: rs-journal@hotmail.com  
   โดยใช้ชือ่เรือ่ง (Subject) ว่า “ส่งบทความ เพ่ือพจิารณาตพีมิพ์ของ....(ชือ่เจ้าของบทความชือ่แรก).....”
  4.3 บันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ doc/docx และ pdf file  ลงในแผ่น CD/DVD และจัดส่ง 
   ไปที่กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลศาลายา 
   อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
   โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1119 โทรสาร 0 2889 5308



หน้า 118 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

อัตราค่าสมัครสมาชิกวารสาร 
 1 ปี 400 บาท  
 3 ปี 1,000 บาท 
 5 ปี 1,500 บาท 
 ผูส้นใจสมคัรสมาชกิวารสารวิทยาลยัราชสดุาเพ่ือการวจัิยและพฒันาคนพกิาร สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชกิ
ได้ที่เว็บไซต์  http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal และส่งใบสมัครได้ที่ 
 1. E-mail: rs-journal@hotmail.com  หรือ 
 2. บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (สมัครสมาชิก)
  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1119  โทรสาร 0 2889 5308

การช�าระเงินค่าสมาชิก
 1. โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท กระแสรายวัน  
  (บัญชีเดินสะพัด) เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 3 วัน นับจาก 
  วันที่โอน โดยระบุด้านบนว่า “สมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดา”) ส่งหลักฐานได้ที่ E-mail:  
  rs-journal@hotmail.com หรือ โทรสาร 02-889-5308 
 2. กรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
  ก่อนก�าหนดวารสารออก เพื่อความสะดวกในการส่งวารสารให้แก่ท่าน
 3. ก�าหนดออกวารสารฯ ปีละ 2 ฉบับ (ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป)

การสมัครสมาชิก
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวทิยาลัยมหิดล มีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังน้ี 
 

 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
  ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว สำมำรถประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 

วิชาเอกการออกแบบเชิงพาณิชย ์
- ผู้ประกอบกำรด้ำนงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกเซรำมิก ไม้ และผ้ำ  
- ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกเซรำมิก ไม้ และผ้ำ 
วิชาเอกล่ามภาษามือไทย 
- นักวิชำชีพล่ำมภำษำมือไทย 
- นักวิชำกำรศึกษำ (ปฏิบัติงำนล่ำมภำษำมือ) 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
      (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว สำมำรถประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้
นักให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร  นักเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
นักวิชำกำรด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร  บุคลำกรในองค์กรด้ำนคนพิกำร 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ    
      (ภาคพิเศษ) 

  ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว สำมำรถประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 
 นักวิชำกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบ ระดับกำรศึกษำ      

ขั้นพื้นฐำน อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ 
 

 ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) 

 ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว สำมำรถประกอบอำชีพด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 
นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร นักวิจัยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต    
คนพิกำร ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 

0-2889-5315-9 ต่อ 1234-1237   0-2889-5308 หรือ www.rs.mahidol.ac.th 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ ์



หน้า 120 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1


